
Smetanova Litomyšl je národní bohatství 

Úsekové měření má své 
příznivce i odpůrce
Na sklonku minulého roku informovala lito-
myšlská radnice o plánovaném projektu úse-
kového měření rychlosti. Od letošního června
měli již řidiči projíždět měřícími branami.
Ovšem první výběrové řízení na dodavatele
bylo zrušeno a druhé doběhlo začátkem
června. Projekt „Zklidnění dopravy ve městě Li-
tomyšli” se tak o několik měsíců odkládá. 
„V květnu jsme vyhlásili druhé výběrové řízení
s termínem podání nabídek do 9. června. Přijali
jsme dvě nabídky a nyní je před námi jejich vy-
hodnocení. V případě, že vybereme dodavatele,
předpokládáme spuštění projektu ke konci
roku,” uvedl starosta Litomyšle Radomil Ka-
špar. Úsekové měřiče rychlosti by se ale měly
na vybrané silnice osazovat postupně. „Jako
první bude měřící zařízení instalované na Mo-
ravské ulici od areálu firmy Story Design po kři-

žovatku u sokolovny (pruh v klesání směr Vy-
soké Mýto)," upřesnil vedoucí Odboru dopravy
Městského úřadu Litomyšl Kamil Hebelka. Mezi
vytipovanými místy je také ulice T. G. Masaryka
od křižovatky s Dukelskou ulicí po odbočku na
silnici č. I/35 ve směru od kruhového objezdu
a zároveň od odbočky u III. základní školy po
křižovatku s Dukelskou ve směru ke kruhovému
objezdu. Dále pak na Sokolovské ulici úsek od
areálu benzinové čerpací stanice („U Rybárny")
po křižovatku u stavebnin Prima (dvoupruh ve
směru na Svitavy) a v opačném směru od kři-
žovatky u viaduktu po benzinovou čerpací sta-
nici (pruh ve směru na Vysoké Mýto). Měřit se
bude také na ulici J. E. Purkyně od výjezdu
z „Řetízku” po konec areálu Litomyšlské ne-
mocnice (pruh ve směru do centra od Poličky)
a zároveň i v protisměru.                 strana 22 >

Změny autobusových
zastávek

Česká cena 
za architekturu

Bohdan Kopecký –
– Vladyka z Bídy

Nabídka i pro náročnější diváky
Jestliže dříve byla Smetanova Litomyšl o uvá-
dění děl litomyšlského rodáka, dnes se snaží
zařazovat do programu také pořady, ze kterých
si vybere i náročnější divák. „Nejsou to roz-
hodně laciné crossovery. Není to něco, co dě-
láme, aby se to dobře prodávalo. Vždy se
snažíme nějakým způsobem o propojení s kla-

sickou hudbou. Nejsme festival multižánrový,
a jestliže u nás vystupuje Čechomor, tak je to
proto, že hraje se symfonickým orchestrem.
Podobně je to potom s Anetou Langerovou. Ta
měla koncert, který byl v řadě tzv. na hranách
stylů. Ty se vlastně stírají, takže někdy zase na-
opak vážná hudba je inspirací pro art rock.
Myslím si, že Aneta Langerová dozrála do té

1874

Smetanova Litomyšl zraje jako víno, které každým rokem navíc chutná
lépe a lépe. Letošní 58. ročník v termínu od 9. června do 3. července,
to je 25 dní, 35 pořadů z toho 8 oper, také Mahlerova Symfonie tisíců, Sme-
tanova Má vlast či Mše od Leonarda Bernsteina v režii bratrů Cabanových.
Nechybí ani pořady pro nejmenší, pro ty trochu starší i pro milovníky
netradičních pojetí. Zkrátka chuť v každém doušku. 

Vážení milovníci pohá-
dek, muziky a prázdni-
nové pohody. Máme
pro vás dobrou
zprávu – jsou tu
v pořadí osmnácté
Toulovcovy prázdni-
nové pátky. A co
nás letos čeká? Každý
prázdninový  pátek  pa-
rádní pohádka, tradiční lo-
sování o ceny a samozřejmě fůra výborné
muziky. Dnes vám představíme program
na první prázdninový poločas.
První pátek o prázdninách letos připadá na
1. července. Osmnáctý ročník zahájíme
s oblíbeným divadlem Pohádka Praha,
které bude vyprávět O dvou chroustech.
S trochou nadsázky můžeme říci, že i hu-
dební část večera bude ve znamení dvou
„chroustů” – litomyšlskou premiéru zde
bude mít pop-folkové duo Brigita Cmun-
tová & Štěpán Klouček. 
Zazní autorská muzika, ale i písničky Zu-
zany Navarové či Zdeňka Vřešťála. Když do-
dáme, že Brigita má za sebou nastudování
rolí v muzikálech Hamlet, Mauglí či Sně-
hurka a Štěpán v muzikálech Lucrezia Bor-
gia, Nezemřela jsem a Sněhurka, jistě nám
dáte za pravdu, že bude stát za to si tuto
mladou dvojici poslechnout. Divadlo Tram-
tarie Olomouc nám pohádkou O pračlovíč-
kovi otevře druhý letošní prázdninový
pátek. Smršť energie přiveze z Pardubic
pop-rocková kapela Sabrage v čele s fina-
listou SuperStar Juliánem Záhorovským.
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Toulovcovy 
prázdninové
pátky
osmnáctileté 

podoby, že její hudba už je dnes možná blíž
tomu opravdu hlubokému umění než populární
hudbě,” prohlásil ředitel Smetanovy Litomyšle,
o.p.s., Jan Pikna. V případě Anety Langerové šlo
o její první vystoupení se symfonickým orches-
trem. Ten ale rozhodně nedělal jen „křoví v po-
zadí”, ale šlo o skutečně propracovanou aranž
pro hudbu. Podobná pojetí pořadů můžeme
očekávat i do budoucna, jak potvrdil Jan Pikna.
Ovšem diváci si mohli vychutnat i jiné lahůdky.
Už před mnoha lety si organizátoři vysnili Ma-
hlerovu Symfonii tisíců. „Dlouho jsme si přáli ji
provést, ale někdy nebylo na tak obrovský pro-
jekt dost peněz, jindy jsme nesladili termíny to-
lika potřebných interpretů a těles. Až letos do
sebe konečně vše zapadlo.                strana 8 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM schvaluje uzavření darovací smlouvy se

společností EKO-KOM, a.s., Praha 4 na darování
finanční částky 12 500 Kč jako odměnu za třetí
místo města Litomyšle v soutěži obcí Pardubic-
kého kraje ve třídění odpadů „O Perníkovou po-
pelnici 2015”. 

 RaM jmenuje další členkou komise pro kul-
turu, spolkový život a cestovní ruch Mgr. Petru
Jiráňovou.   

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru obec Kornice
u požární nádrže o velikosti 50 m2 v období od

8. 7.  do 10. 7. 2016 za účelem pořádání kulturní
akce Kornická lávka.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Informační systém ZN + MPR Litomyšl”
předkládaný do dotačního programu Podpora
budování infrastruktury cestovního ruchu v Par-
dubickém kraji II. Cílem akce je zlepšit orientaci
návštěvníků Litomyšle. Max. výše dotace činí
70% z uznatelných nákladů akce. Předběžné
náklady akce jsou 980 673 Kč, předpokládaná
výše dotace 686 471 Kč, spoluúčast města
294 202 Kč. 

 RaM souhlasí s podporou Her bez katastru,
které se konají v Litomyšli v lednu až únoru 2017.
Částka 25 000 Kč bude zahrnuta do rozpočtu
města na rok 2017.

 RaM souhlasí s možným zapojením CSP
města Litomyšl do projektů: Záruky pro mladé,
Nový start pro aktivní život a Návrat do práce
v Pardubickém kraji  

 RaM rozhodla o žádosti ze dne 20. 5. 2016
právnické osoby (Smetanův dům Litomyšl)
o udělení výjimky z vyhlášky o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností na pořádání
kulturní akce „Kinematograf bratří Čadíků” ve
dnech 8.-11. 8. 2016. RaM souhlasí s udělením
výjimky.                            Více na www.litomysl.cz

Ze zastupitelstva 
 ZaM souhlasí s prodloužením rezervace po-

zemku pro firmu SKM Litomyšl s.r.o., Litomyšl
v průmyslové zóně do 30. 9. 2016. Byla zpraco-
vána studie nového areálu firmy, nyní probíhá
zpracování projektové dokumentace pro slou-
čené územní a stavební řízení. 

 ZaM souhlasí s prodejem orné půdy o výměře
566 m2 a orné půdy o výměře 25 m2 v katastrál-
ním území Záhraď. Kupní cena pozemků činí 840
Kč/m2 plus 21 % DPH, tj. celkem 600 692 Kč.
Jedná se o prodej za kupní cenu nižší než obvyk-
lou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva
města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona
o obcích, podle kterého „Obec pečuje o vše-
stranný rozvoj svého území a o potřeby svých ob-
čanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný
zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše
ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných
domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých
občanů, rozvíjet území města a případně přivést
do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti
příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za
nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené
kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vy-

budování technické infrastruktury, vynaložených
městem a přepočtených na plochu uvedeného
pozemku. Pokud kupující splní všechny povin-
nosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na
smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení
zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu
pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen
uhradit smluvní pokutu ve výši 350 Kč/m2 prodá-
vaných pozemků, a záloha na smluvní pokutu mu
tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny
a smluvní pokuty, tedy celkem 1 190 Kč bez DPH /
m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města
a tato částka dle mínění zastupitelstva města od-
povídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.

 ZaM odvolává člena finančního výboru zastu-
pitelstva města pana Radka Pulkrábka z funkce
člena finančního výboru. Nový člen finančního
výboru bude zvolen do funkce na následujícím
zasedání zastupitelstva města.

 ZaM rozhodlo o pojmenování nové ulice
„Luční" v městské části Litomyšl-Město. 

 ZaM schvaluje rozpočtové opatření
č. 104/2016. Výnosy podnikatelské činnosti
77.759,00 tis. Kč, náklady podnikatelské činnosti

69.790,00 tis. Kč, hospodářský výsledek
7.969,00 tis. Kč. 

 ZaM nesouhlasí s pořizováním a zveřejňová-
ním žádných dalších audio či video záznamů
z jednání ZaM nad současný, ze strany města
oficiálně realizovaný rozsah. Omezení se netýká
platné smlouvy s CMS TV. 

 ZaM ukládá RaM, aby provedla revizi smlouvy
na výrobu lokálního televizního programu CMS-
TV s cílem upravit autorské podmínky za účelem
zveřejňování natočených pořadů na www.lito-
mysl.cz a pro další potřeby města Litomyšl. 

 ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO za rok 2015. 

 ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za
rok 2015.

 ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšl-
sko za rok 2015.

 ZaM bere na vědomí „Zprávu o stavu požární
ochrany v Litomyšli v roce 2015”. 

Více na www.litomysl.cz

Varhanáři pokračují v přelaďování
nástroje v piaristickém kostele
Na sklonku minulého roku začala specializovaná
firma s přelaďováním varhan v kostele Nalezení
sv. Kříže v Litomyšli. Varhanáře ale z chrámu vy-
hnala nízká teplota, při které již nebylo možné
v práci pokračovat. Začátkem června se ale pra-
covníci firmy Organa z Kutné Hory do kostela
vrátili. S přelaďováním by mohli být hotoví
během prázdnin. 
Město zadalo provedení prvního z celkových tří
plánovaných přeladění koncem minulého roku,
ačkoli byl zrestaurovaný nástroj naintonován
a plně funkční. „Důvodem byla nejen reakce var-
han na stavebně technické podmínky v nově

zrekonstruovaném objektu, ale také změny
v akustických parametrech chrámové lodi po re-
alizaci výtvarných děl Václava Ciglera a instalaci
expozice diecézního muzea na emporách,” vy-
světlil místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.
Ačkoli se varhanáři snažili práci uspíšit, nepoda-
řilo se z důvodu klesající teploty v chrámu pře-
ladění dokončit. „Přeladění nikdy není hotové
během pár dnů. Je to složitá a zdlouhavá práce,”
upřesnil varhanář z Organy Antonín Kadeřábek.
Prvního koncertu by se veřejnost mohla dočkat
v druhé polovině roku. 

-bj-

Na podzim se začne se stavbou turistického 
zázemí s novými veřejnými toaletami
Městu Litomyšl se podařilo získat dotaci na re-
alizaci turistického zázemí v Ropkově ulici
a Smetanově náměstí. Koncem roku by tedy
měly začít stavební práce, které vnitřní trakt pro-
mění nejen na komfortní zázemí pro návštěvníky
Litomyšle, ale vznikne i nové veřejné WC. Stavba
by měla být hotová do května příštího roku. 
„O tomto projektu jsme uvažovali hodně dlouho,
ale nedařilo se nám najít vhodný dotační pro-
gram, který by nám pomohl s financováním,”
uvedl místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.
Jeho realizací dojde k vybudování sociálního za-
řízení s veřejnými toaletami, které budou umís-
těné ve stejném objektu jako současné. WC
bude vybaveno tak, aby splňovalo podmínky pro
osoby s tělesným postižením, součástí bude
také přebalovací pult, sprcha a další dnes již
běžné a nutné vybavení. „Ve dvorku najdou tu-
risté stojan na kola a úschovnu zavazadel,” do-
plnil Michal Kortyš. Vše občané a turisté
naleznou ve vnitřním traktu staré radnice, který
není v současné době přístupný. V interiéru
dojde k vybourání vrchních vrstev podlah včetně
násypů kleneb, vybourání některých příček
a otvorů pro dveře a okna. Odstraněny budou
také stávající rozvody sítí a otlučeny veškeré
omítky stěn a stropů. Na dvorku budou vybou-
rány dvě přístavby a stávající základy do úrovně
necelého půl metru od nově upraveného terénu
V průjezdu bude vybouráno 35 cm betonové
podlahy. Zpevněné plochy budou z kamenných

prvků. V historickém průjezdu se použije velko-
formátová opuková dlažba. Na ploše dvorku
bude odseková žulová dlažba. Nový vstup na
dvůr je naplánovaný z prefabrikovaného a kar-
táčového betonu. Na hotovém dvorku najdeme
lavičky a bronzový prameník. Neměl by chybět
ani zelený prvek v podobě stromu. Zdivo by pak
měly postupně pokrýt samopnoucí rostliny. 
„Ačkoli by stavební práce měly být zahájeny až
na podzim, už v červnu jsme vyhlásili výběrové
řízení,” prozradil Michal Kortyš, který zároveň

sdělil, že současné WC bude zrušeno a jeho pro-
story město hodlá použít pro vhodnější účely.
Zároveň by měla být do nových a lépe vyhovující
prostor přemístěna městská knihovna. „Zámě-
rem města je vybudovat knihovnu, která by od-
povídala evropským trendům a současným
požadavkům. Na tomto záměru začínáme pra-
covat,” sdělil místostarosta. Projekt výstavby tu-
ristického zázemí má stát necelého 4,5 milionu
korun, z toho 2,2 milionu korun činí dotace. 

-bj-
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Stanou se Klášterní zahrady Parkem desetiletí? 

Cílem přehlídky je především upozornit veřej-
nost, že tvorba parků je kontinuální proces – od
projektování přes jeho realizaci až po provoz
a ošetřování. „Rádi bychom touto soutěžní pře-
hlídkou ukázali, že na tom naše společnost není
tak špatně, že se zeleň ve veřejném prostoru
zlepšuje, vznikly nové parky nebo byly rekon-
struovány parky zanedbané,” uvedla ředitelka
Svazu zakládání a údržby zeleně Jana Šimeč-
ková. Právě litomyšlské Klášterní zahrady v mi-
nulosti získaly ELCA TREND PRICE, a tak je

Ministerstvo vnitra našlo nejpřívětivější
úřady. Litomyšl je v kraji třetí
V úterý 7. června si v Benešově převzali ocenění
z rukou náměstkyně ministra vnitra pro řízení
sekce veřejné správy Jany Vildumetzové zá-
stupci nejpřívětivějších úřadů. Vítězem za celou
Českou republiku se stal Liberec. Oceněny byly
ale také nejlepší úřady z každého kraje a Lito-
myšl si odvážela třetí místo. V Pardubickém kraji
byly lepší už jen Chrudim a Lanškroun. Důkazem
bronzové příčky je nálepka, která je umístěna na
dveřích úřadu. 
Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 190 obcí
s rozšířenou působností, což je téměř 84 pro-
cent všech v České republice (včetně městských
částí hl. m. Prahy). „Přívětivost a otevřenost se
testovala pomocí dotazníkového šetření, který
obsahoval na 40 otázek. Ty byly rozděleny do tří
kategorií: přístupnost úřadu pro občany, trans-
parentnost úřadu a komunikace s úřadem. Po
ověření získaných dat se stanovili vítězové jed-
notlivých krajů,” uvedla ředitelka Odboru tisku
a public relations Ministerstva vnitra ČR Lucie
Nováková. „Litomyšl nemá tak veliký úřad, aby-
chom mohli naplnit všechna kritéria,” zdůvodnil
třetí příčku tajemník Městského úřadu Litomyšl
Bohuslav Pulgret. Jde například o on-line pře-

nosy z přepážek, kde se na větších úřadech tvoří
fronty. Přesto se bude litomyšlská radnice snažit
posunout o krok dál a naplnit kritéria, která by
v rámci možností mohla být realizována. 
V průběhu vyhodnocování se objevilo několik
zajímavých praxí, které Ministerstvo vnitra ČR
zpracovalo do příručky dobrých praxí. Ta bude
sloužit jako inspirace pro další obce a je k dispo-
zici na www.mvcr.cz.

-red-, foto archiv ministerstva

kali a že se nyní můžeme zúčastnit i soutěže
Park desetiletí,” prohlásil místostarosta Lito-
myšle Michal Kortyš. Parky, které přihlásili in-
vestoři, správci nebo autoři projektů do
soutěžní přehlídky, bude hodnotit odborná po-
rota, která bude především klást důraz na kva-
litu péče, na udržitelnost, na to, jak parky
zároveň se stárnutím nadále dokážou plnit
svou funkci. „Mít ve městě či v obci parky a pe-
čovat o ně je znakem vyspělosti a kultivova-
nosti, vztah k parkům je zrcadlem společnosti.
O soutěži, dílech, výsledcích a trendech bu-
deme informovat v časopise Inspirace, na
zvláštních webových stránkách, v médiích, na
odborných konferencích,” sdělila Jana Šimeč-
ková. Porota bude přihlášené parky hodnotit
z pohledu kvality celkového urbanistického, ar-
chitektonického, biologického a technického
řešení díla. Jak navržené řešení prověřil čas, jak
slouží park veřejnosti, použití rostlin, kvalitu re-
alizace zejména vegetačních prvků, ekonomic-
kou přiměřenost zvoleného řešení vzhledem
k nákladům na péči a údržbu a kvalitu péče
o zeleň i abiotické prvky. Datum hodnocení při-
hlášených děl je stanovený na září 2016. Vyhlá-
šení výsledků soutěžní přehlídky bude v říjnu
2016. 
Prostor dnešních Klášterních zahrad patří his-
toricky k proboštskému chrámu Povýšení sv.
Kříže, piaristickému klášteru s kostelem Nale-
zení sv. Kříže a k Augustově tiskárně. Klášterní
zahrada sloužila vždy jako užitková a okrasná.
V době před vystavěním barokního piaristic-
kého chrámu měla renesanční úpravu. Pozdější
úpravy byly barokní, i tehdy tu byla zahrada,
v části byla štěpnice. V části zahrad u probošt-
ského kostela se nacházel jak katolický, tak
protestantský hřbitov. Dnes jsou zahrady uza-
vřeny starými i nově postavenými opukovými
zdmi, které částečně probíhají v místě původ-
ního městského opevnění. Ještě ve 30. letech
20. století byly zahrady používány a udržovány.
Po odchodu piaristů z Litomyšle v roce 1948
zcela zpustly a nebyly od té doby používané ani
přístupné. V květnu 1999 byla zahájena rekon-
strukce podle vítězného návrhu zahradního

Profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) pořádá od roku 2003 soutěž Park
roku a zároveň nominuje české zástupce do mezinárodní soutěže ELCA TREND PRICE.
Klášterní zahrady v roce 2010 tuto cenu získaly a mají tak právo se přihlásit společně s vítězi
soutěže Park roku nově vyhlášeného klání Park desetiletí.

Webové stránky města se proměňují
Již od konce loňského roku se litomyšlská rad-
nice věnuje přípravě nové podoby webových
stránek města. Ke změnám dojde nejen na
úvodní straně, ale také v jednotlivých kategori-
ích. Ty budou mít výrazně jinou podobu. Testo-
vací verze bude spuštěna v polovině prázdnin.
Rádi přivítáme případné připomínky a podněty,
které můžete zasílat na e-mail: tisk@litomysl.cz.
Současnou podobu www.litomysl.cz má město
od roku 2011. Tehdy vznikly čtyři moduly –
O městě, Občan, Podnikatel, Turista a volný čas,
ve kterých pak mohli návštěvníci stránek najít
podnabídky. Jak se ale webové stránky plnily
dalšími informacemi, stávaly se nepřehlednými.
„Zvolili jsme tedy pro každou kategorii vlastní
úvodní stranu, na které budou zveřejňovány ak-
tuality relevantní pro danou sekci,” informoval
místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. Jednot-
livé kategorie mají v rámci aktualit své správce,
který je za jejich plnění zodpovědný. Návštěvník
webu už nenajde rozbalovací menu, k dalším in-
formacím se dostane po kliknutí na název kate-
gorie. V menu kategorií, které návštěvník najde
vždy na pravé straně, došlo také ke změně. Do-
savadní nabídka byla zredukována a zároveň
rozšířena o nové „položky”. „Připravili jsme na-
příklad nový modul ,Městské části´, který bude
obsahovat informace o jednotlivých částech
města,” upřesnil Michal Kortyš a dodal:
„Chceme, aby byl městský web uživatelsky pří-

logické, že nechybí ani v letošní přehlídce Park
desetiletí. „V říjnu roku 1997 vyhlásilo město ve-
řejnou soutěž, jejímž předmětem bylo ,archi-
tektonické řešení prostoru Klášterních zahrad
jako veřejného městského parku či zahrady´.
Cílem bylo vytvořit odpočinkové místo pro oby-
vatele i návštěvníky města. Podle mého názoru
se tento záměr podařilo naplnit a současné
Klášterní zahrady patří mezi nejnavštěvova-
nější místa ve městě. Jsme proto rádi, že jsme
v minulosti ocenění v mezinárodní soutěži zís-

větivý. Samozřejmě budeme některé věci ještě
dolaďovat. Práce na webových stránkách ne-
končí, budeme se snažit reagovat na případné
podněty a na vývoj technologií,” sdělil místosta-
rosta. 
Na změnách stránek pracuje Radomil Kašpar,
Michal Kortyš, Bohuslav Pulgret, Jana Bisová,
Michaela Severová, Antonín Dokoupil, Pavel So-
domka, Jiří Mělnický společně s externí společ-
ností Parexpo. Do procesu byla zapojena také
komise pro kulturu, spolkový život a cestovní
ruch, mediální výbor a skupina podnikatelů
kolem infocentra, která ještě bude připomínko-
vat sekci turista a volný čas. 
Jana Bisová, foto náhled připravované změny 

architekta Zdeňka Sendlera z Brna, která trvala
déle než rok. Po jejím dokončení byly Klášterní
zahrady slavnostně otevřeny 2. září 2000
v rámci oslav Dnů evropského dědictví netra-
dičním svatebním ceremoniálem za přítomnosti
několika desítek starostů historických měst
a téměř tří tisíc dalších návštěvníků a hostů.
Areál zahrad má rozlohu přes jeden hektar.
Návštěvník tu najde altán s výhledem na
město, „šachovnici” s trvalkami i květinové zá-
hony. Plochy trávníků jsou určeny k volnému
pohybu i odpočinku. V centru zahrad se nachází
bazén s mlhovištěm a sousoší, které městu da-
roval sochař Olbram Zoubek. Nezbytností je ce-
loplošné automatické zavlažování a osvětlení
celého prostoru (několik variant – úsporné ce-
lonoční, večerní a slavnostní osvětlení).

Jana Bisová, foto Tomáš Čermák 
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

Občané na Vodních valech se ozvali Obrátili
se na mě s prosbou o pomoc, protože se cítili
oklamáni a ošizeni na svých právech. Nedivím
se jim, přestože byl projekt revitalizace Vodních
valů jedním s nejdiskutovanějších projektů
v rámci veřejných besed, o zahájení stavebního
řízení se nedozvěděli, protože oznámení o zahá-
jení bylo doručeno prostřednictvím vyvěšení na
Úřední desce, která je jak známo u MěÚ, v místě
kam většina občanů pravidelně nechodí. Tomuto
řízení předcházelo informování občanů (na be-
sedách), že se komunikace a chodníky nebudou
realizovat, protože na ně nejsou peníze. Námitka
starosty, že se v rámci besed řešila i komunikace
a chodník je trochu úsměvná. Na besedách se
totiž řešilo i kácení stromů a mluvilo se pouze
o odstraňování náletových dřevin. Výsledek
může posoudit každý, kdo kácení viděl a lokalitu
znal. Evidentně se tady rozcházejí informace
z besed a skutečný stav. Totiž s námitkami vzne-
senými během besed se projektanti mohou
vypořádat, ale také nemusí. S námitkami ve sta-

vebním řízení se musí Stavební odbor vypořádat,
a pokud tak neučiní, mají občané právo na od-
volání. Nyní se řeší takové „maličkosti” jako li-
kvidace chodníku u budov a parkování aut
v jejich těsné blízkosti (tam kde byl doposud
chodník). Dalším problémem je, že architekti za-
pomněli na bezpečnost při vycházení z domů
a otevírání některých vrat od garáží do prostoru
komunikace a parkovacích míst. Představte si,
jak bezpečné asi bude vycházení obyvatel
z domů přímo do prostoru, kde budou těsně
u objektů parkovat auta, nebo budou tímto pro-
storem najíždět k zaparkování. Článek píšu
v den, kdy má proběhnout beseda občanů
s představiteli Města a architektů. Doufám, že
přinese řešení, se kterým budou občané spoko-
jeni, ale určitě nejsem spokojen já. Opět se uká-
zala chyba s umístěním Úřední desky mimo
přirozený dosah občanů. Zde si dovolím připo-
menout, že se na můj návrh k jejímu přesunutí
do centra před 6-ti lety kladně vyslovila většina
zastupitelů, ale naši radní s tím nesouhlasili. Evi-

dentně jim vyhovuje současný stav, kdy se dá
počítat s tím, že si občané něčeho nevšimnou.
Bohužel u toho radní zapomínají, k čemu byli
zvoleni. Přechytračení a lehké získání staveb-
ního povolení, nebo zatajení informací pomocí
nevhodně umístěné Úřední desky to rozhodně
není. Zpoplatnění parkování na Komenského
náměstí Na posledním ZaM jsem se vyjádřil
k uvažovanému zpoplatnění parkování na Ko-
menského náměstí. Jsou tomu cca 3 roky, kdy
Patrioti upozornili, že regulací a zpoplatněním
parkování na Vodních valech dojde k přesunutí
zde parkujících aut občanů do okolí, tedy na Ko-
menského nám. Zpoplatnění si určitě nepřeje
většina občanů zde bydlících, stejně jako si ne-
přejí občané Zahájí, aby se tam přesunula auta
z Komenského nám. Hezké prázdniny a dovo-
lené a sledujte, jak se jinde řeší problémy (ne-
jenom s parkováním). Třeba to Litomyšli
v budoucnu pomůže. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot
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„V Češích a Slovácích – tak jako v každém ná-
rodě – žijí paralelně nejrozmanitější předpo-
klady: měli jsme, máme a budeme mít hrdiny,
stejně jako jsme měli, máme a budeme mít
udavače a zrádce. Jsme schopni rozvinout svou
tvořivost a fantazii, duchovně a mravně se vze-
pnout k nečekaným činům, bojovat za svou
pravdu a obětovat se pro druhé, ale právě tak
jsme schopni propadnout totální lhostejnosti,
nezajímat se o nic než o své břicho a navzájem
si jen podrážet nohy. A i když lidské duše ne-
jsou žádné půllitry, do nichž může kdokoli nalít
cokoli (tato arogantní představa o lidu se často
vyskytuje v oficiálních projevech v podobě té
strašné fráze, že „nám” – to jest vládě – je to či
ono „zanášeno do hlav lidí”), přesto přeci jen
velice záleží na vůdcích, které z těch všech pro-

tichůdných dispozic, jež ve společnosti dřímají,
budou mobilizovány, kterým z těch potencialit
se dá příležitost k uplatnění a které budou na-
opak potlačeny.
Zatím je systematicky aktivizováno a rozvíjeno
to nejhorší v nás – sobectví, pokrytectví, lhos-
tejnost, zbabělost, strach, rezignace, touha
osobně ze všeho vyklouznout bez ohledu na
obecné následky. 
Přitom i dnešní státní vedení má možnost pů-
sobit svou politikou na společnost tak, aby ne-
byla dávána příležitost tomu horšímu, ale tomu
lepšímu v nás. 
Zatím jste zvolili tu pro sebe nejpohodlnější a
pro společnost nejnebezpečnější cestu: totiž
cestu vnějšího zdání za cenu vnitřního úpadku,
cestu zvyšování entropie za cenu umrtvování

života, cestu pouhé ochrany své moci za cenu
prohlubování duchovní a mravní krize společ-
nosti a soustavného ponižování lidské důstoj-
nosti. 
Přitom máte možnost i v rámci svých omezení
udělat mnoho pro aspoň relativní zlepšení si-
tuace: možná by to byla cesta namáhavější,
méně vděčná, její výsledky by se neobjevily
hned, leckde by narážela na odpor, rozhodně
by to však byla z hlediska skutečných zájmů a
perspektiv naší společnosti cesta nepoměrně
smysluplnější.” 
8. dubna 1975, úryvek z Dopisu Václava Havla
Gustávu Husákovi

Daniel Brýdl

SNK Generace 89

Změny autobusových zastávek
během opravy kruhového objezdu
V souvislosti s rekonstrukcí kruhového objezdu
u hotelu Dalibor na průtahu Litomyšlí dojde ke
změnám zastávek autobusových linek, a to od 1.
července do konce prázdnin. 
Při jízdě do centra a z centra města budou nejen
automobily, ale také autobusy muset použít ob-
jízdnou trasu ulicí Na Lánech. Autobusy ve
směru Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto nebudou při
jízdě přes zastávku Botana obsluhovat zastávky
Rybářství a TEROZ. Ty budou nahrazeny zastáv-
kou U Babky v místě současné zastávky MHD.
Od ní do areálu společnosti Saint Gobain AD-
FORS CZ se cestující dostanou místní komuni-
kací mezi ulicí Na Lánech a schody u mostu přes
řeku Loučnou. 
Linka 680819 (Litomyšl – Morašice – Nové
Hrady) neobslouží zastávku „Botana”, ale na-
hradí ji zastávka MHD „T. G. Masaryka – u nad-
chodu”. Na zastávce „Botana” bude pro cestující
umístěna informace o změně. Linka 680818 (Li-
tomyšl – České Heřmanice – Choceň) neobslouží
zastávku „Rybářství”, ale pojede po objízdné
trase přes ulici Na Lánech, kde bude zastavovat

na zastávce MHD „Lány – U Babky”. Ta bude ná-
hradou za zastávku „Rybářství”. Dále spoje po-
jedou po místní komunikaci souběžné se silnicí
I/35 na silnici II/317, odkud budou pokračovat po
své trase. Zastávku „Rybářství” neobslouží ani
linka 680901 (Litomyšl – Sloupnice – Ústí nad
Orlicí), která nebude zastavovat ani na zastávce
„Lány – Teroz”. Pojede po objízdné trase přes
ulici Na Lánech, kde obslouží zastávku MHD
„Lány – U Babky”, a dále bude pokračovat po své
trase. Na zastávku „Rybářství” nepojede ani
linka 700813 (Vysoké Mýto – Cerekvice – Lito-
myšl). Ta bude mít objízdnou trasu přes ulici Na
Lánech, kde obslouží náhradní zastávku MHD
„Lány – U Babky”. Dále bude pokračovat po své
trase. Zastávka „Rybářství” bude během uza-
vírky obsloužena pouze spoji 680754/51 (dál-
kový spoj) a 700813/17 (Vysoké Mýto – Cerekvice
– Litomyšl, odjezd 6.00 hod. z Vysokého Mýta).   
Uzavírka ovlivní linky 540900, 680800, 680818,
680901, 680819, 680754, 720385, 171100,
680814, 700813, 700949 dopravce ČSAD Ústí
nad Orlicí, a.s.; 780980, 780990 dopravce FTL

a.s.; 540370 Bus Line a.s.; 000101 S.A.D. Zvolen,
a.s.; 000140 OSNADO, s.r.o. Ty pojedou po své
trase částečnou uzavírkou silnice I/35.

-bj-
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Informace z jednání zastupitelstva
V úterý 14. června se sešlo zastupitelstvo města
na jednání před prázdninovou přestávkou. Za-
stupitelé například schválili prodej posledního
pozemku v lokalitě Na Prokopu – Lidická či od-
volání člena finančního výboru, ale věnovali se
také stavební úpravě ulice Vodní valy, možnému
on-line přenosu jednání zastupitelstva či jeho
záznamu i pojmenování nové ulice.  
V úvodu červnového zasedání se zastupitelům
představila nová ředitelka Litomyšlské nemoc-
nice MUDr. Zdeňka Fenclová, která byla po od-
stoupení MUDr. Miroslava Vlacha pověřena
vedením nemocnice do doby konání výběrového
řízení. Poté byl na žádost zastupitele Radka Pul-
krábka (Patriot SNK) přesunut bod ze závěrečné
diskuze na úvod programu. Zastupitelé byli se-
známeni s námitkami některých obyvatel ulice
Vodní valy s plánovanou úpravou komunikace
(více v samostatném článku). Ještě před samot-
ným jednáním obdrželi od občanů dopis s 55
podpisy. „V dopise jsme zmínili, že navrhované
změny už byly projednány na stavebním úřadu
a bylo vydáno stavební povolení. K stavebnímu

povolení jsme nebyli přizváni ani obesláni. Vím,
že zákon umožňuje stavebnímu úřadu toto pro-
vést, aniž by občany bydlící v sousedství obesí-
lal, ale na druhou stranu si nemohou vykládat
zákon jednostranně,” řekla na úvod zástupkyně
občanů Karla Bohuňková a pokračovala: „Stáva-
jící chodník bude zrušen, místo něho budou par-
kovací stání. Nový chodník bude podle vody. Jak
mi bylo vysvětleno, je to pěkné pro turisty. My
máme smůlu, protože nám děti vběhnou do
ulice nebo do parkovacích stání.” Karla Bohuň-
ková dále zmínila i další námitky, například proti
úbytku parkovacích stání či zřízení obytné zóny.
„Páni architekti dostali čtrnáct dní na to, aby se
podívali do projektu, jestli ho nějakým způso-
bem lze korigovat,” reagoval starosta Litomyšle
Radomil Kašpar (KDU-ČSL) a uvedl, že bude svo-
lána další schůzka s občany. 
Mezi majetkoprávními záležitostmi zastupitelé
mimo jiné odsouhlasili prodej posledního po-
zemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě
Na Prokopu – Lidická. Tento pozemek byl pů-
vodním kupujícím odmítnut, ale po novém vy-

hlášení nabídky prodeje se přihlásil kupující další. 
V části věnované finančním záležitostem města
seznámil předseda finančního výboru Vítězslav
Hanzl (KSČM) zastupitele s jednáním výboru.
„Projednali jsme situaci v LIKU Svitavy, dále byly
probrány rozpočtové změny a změny hospodář-
ského plánu, v třetím bodu jsme jednali o rocko-
vém klubu Kotelna a poté bod různé,” sdělil
Vítězslav Hanzl. V rozpravě vystoupil Radek Pul-
krábek k vyúčtování dotace pro Music Klub Ko-
telna, kde je zahrnuto i nájemné. Město tedy
podle jeho slov dotuje provoz, nikoli kulturu.
Dále uvedl, že ve smlouvách s hudebními skupi-
nami je v podmínkách uveden zákaz zveřejnit
částku za kolik vystupují, a tak není možné do-
počítat ztrátovost. Podle jeho názoru by finanční
výbor tyto údaje měl mít k dispozici. Nemá prob-
lém s dotováním Kotelny, ale město by mělo mít
možnost kontroly. Vítězslav Hanzl také předložil
zastupitelům usnesení, kterým bylo navrženo
odvolání Radka Pulkrábka z finančního výboru.
„Oproti mým argumentům, které byly podložené
a věcné, tady máme vydírání, že pokud nebudu
odvolán, tak odstoupí. Myslím, že věc bude mít
pokračování,” prohlásil Radek Pulkrábek, který
zároveň sdělil, že on udělal maximum a že
pouze požadoval, aby finanční výbor plnil záko-
nem dané povinnosti. 
Zastupitelé také jednali o pojmenování nové
ulice „Luční”, která se nachází vedle Zelené
aleje. „Vojtěch Stříteský se nechal slyšet, že si
tam jako děti chodili hrát na luka. Má to ale sou-
vislost s tím, že lokalita ústí do Oseckého údolí
– Lučního rybníka,” upřesni Radomil Kašpar. 
Na programu jednání byly také záležitosti medi-
álního výboru. Jeho předseda Josef Janeček za-
stupitele seznámil s body květnového setkání
výboru. Ten přijal dvě usnesení, která byla za-
stupitelům předložena. Prvním z nich je nesou-
hlas s pořizováním on-line přenosů či záznamů
z jednání zastupitelstva. „Za stejné prostředky,
které město dnes vynakládá, snad za ještě
menší prostředky můžeme mít přímý přenos
a kompletní záznam, na kterém bychom se
mohli podívat na jednotlivé body. Tzn., v sou-
časné době máme záznam pouze audio, který
se skartuje. Současný stav, kdy se pořizuje zá-
znam jen z části jednání zastupitelstva, si mys-
lím je špatný. To je ta situace, kdy vedení města
může manipulovat s informacemi,” sdělil Radek
Pulkrábek a navrhl protinávrh, aby byl zajištěn
přímý přenos a kompletní záznamy na webo-
vých stránkách města. Toto usnesení nebylo při-
jato. Převážily nesouhlasné argumenty, mezi
nimiž byla možná manipulace při střihu zá-
znamu či prodlužování jednání zastupitelstva.
Zastupitelé tedy odhlasovali variantu nezazna-
menávat jednání. 
V závěrečné diskuzi hovořil Radek Pulkrábek
o parkování ve vnitřním prostoru sídliště Ko-
menského. Reagoval tak na článek v Lilii, kde byl
popsán záměr zpoplatnění parkování v této lo-
kalitě. Podle jeho názoru by mimo centrum ne-
mělo být parkování zpoplatněno. Situace by se
měla řešit koncepčně a vybudovat záchytná
parkoviště a parkovací dům. Podle starosty
města je již řešení navrženo, a to ve formě par-
kovacího domu. Jedná se ale o investici ve výši
zhruba 25 milionů korun a jde tedy pouze o in-
vestiční priority města.                                     -bj-

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

Hasiči by mohli dostat novou cisternu.
Město požádalo o dotaci
Město Litomyšl má vlastní jednotku požární
ochrany (JPO II), která disponuje třemi zásaho-
vými vozidly. Pro hasiče je samozřejmě důležité,
aby měli dostatečnou zásobu vody. V současné
době dokážou za ideálních podmínek dosáhnout
kapacity 9 200 litrů vody. Tatra 815 s cisternou
na 8 200 litrů je ale staršího data výroby a tech-
nický stav není nejlepší. Město tedy podalo žá-
dost o dotaci na pořízení nové velkokapacitní
požární cisterny. Finanční příspěvek by mohl do-
sáhnout až 90 % nákladů. 
Nejčastěji vyjíždí litomyšlská JPO II s Tatrou 815,
která ale bude brzo vyžadovat větší opravu. Jed-
notka tak přijde o vozidlo s největší kapacitou
vody a zůstane mu pouze DAF s cisternou na 1
000 litrů. Vzhledem k tomu, že právě JPO II je
společně s profesionálními hasiči na místech zá-
sahů mezi prvními, je nutné situaci řešit. „Naše
jednotka JPO II má zajišťovat bezpečnost obyva-
telstva, chránit jejich životy, zdraví i majetek

a být připravena na mimořádné události a kri-
zové stavy. K tomu ale potřebuje vhodné vyba-
vení. Nákupem velkokapacitní požární cisterny
budou hasiči schopni zajistit rychlý zásah i v pří-
padech, kdy je další voda na vzdálenějším
místě,” upřesnil starosta Litomyšle Radomil Ka-
špar. Kromě akceschopnosti jednotky by mělo
mít pořízení nové cisterny dopad i na finanční
stránku. Výrazně by se snížily náklady na údržbu
a servis vozidla. Velkokapacitní požární vozidlo
s cisternou na 9 000 litrů vody by mělo mít ka-
binu pro šest osob, což umožní vyjet k zásahu
nebo  mimořádné  události  pouze  s jedním
vozidlem. Bude kvalitněji vybaveno, což zvýší
akceschopnost JPO II i při řešení ostatních mi-
mořádných události. 
Náklady na pořízení vozidla jsou ve výši necelých
7,8 milionů korun. O tom, zda město dotaci z mi-
nisterstva pro místní rozvoj získá, se dozví do
konce tohoto roku.                                             -bj-

Rozhodnutí o osazení dopravních 
značek je na krajském úřadu
V případě osazení dopravních značek zakazují-
cích jízdu kamionů nad 12 tun z České Třebové
do Litomyšle došlo se ve správním řízení vyjá-
dřilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) negativně.
Ve svém stanovisku hájí zájmy tzv. „jedničko-
vých” silnic. 
Ačkoli stanovisko policie k žádosti Litomyšle
a České Třebové nebylo přímo zamítavé, ve
správním řízení se objevily komplikace. Vedoucí
provozního úseku ŘSD Jiří Hostaša v dopise
mimo jiné uvádí: „Navržené odklonění dle na-
šeho názoru neřeší bezpečnost silničního pro-
vozu a obyvatel obecně, ale pouze několik obcí
na trase po silnici II/358 a historickým jádrem
Litomyšle, s přesunem negativních dopadů do
jiných obcí a města.” Vzhledem k tomu, že
úprava dopravního značení zasahuje do působ-
nosti tří silničních správních úřadů – městských
úřadů v Litomyšli, České Třebové a Krajského
úřadu Pardubického kraje – převzal provedení
správního řízení na celou úpravu dopravního
značení právě krajský úřad. „Tomuto správnímu
orgánu byly zaslány z obou městských úřadů
všechny podklady. Výsledek správního řízení
ještě neznáme, nemůžeme tedy odhadnout, zda
a kdy bude dopravní značení osazeno,” sdělil ve-

doucí Odboru místního a silničního hospodářství
Pavel Jiráň. Pro podpoření kladného stanoviska
navíc Litomyšl prostřednictvím svého starosty
odeslala také řádné odůvodnění žádosti. Na
osazení zákazových značek důrazně trvá.
„Věříme, že správní řízení proběhne s kladným
výsledkem,” doufá starosta města Radomil Ka-
špar.                                                                    -bj-

Návrh železničního
jízdního řádu 
k připomínkám
Na webových stránkách Pardubického kraje je
umístěný návrh nového železničního jízdního
řádu 2016/2017. Připomínky k návrhu můžete
zasílat na jaromir.drabek@litomysl.cz nebo na
tel. 461 653 326 do 13. 7. 2016. Po jejich sumari-
zaci budou předány krajskému úřadu. 
Připomínky je také možno zasílat přímo na e-
mailovou adresu: jana.svecova@pardubicky-
kraj.cz v termínu do 15. 7. 2016.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru 
místního a silničního hospodářství
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Architekti vyhověli připomínkám občanů

Obnova nábřeží řeky Loučné je od svého po-
čátku projektem, do něhož byla významně
zapojena veřejnost. Řešení Martina Rusiny
a Martina Freie vzešlo z architektonické soutěže
a občané jej měli možnost připomínkovat během
několika veřejných setkání. Úkolem projektantů
bylo navrhnout také část komunikace přiléhající
k nábřeží v ulici Vodní valy mezi pedagogickou
školou a Ropkovou ulicí. Zatímco úpravu parku
na Vodních valech a parku u Smetanova domu
hradí Nadace Proměny Karla Komárka, ulice jde
na vrub města. To v minulosti na několika veřej-
ných jednáních avizovalo, že finanční prostředky
nemá k dispozici. Situace se ale změnila. „V
rámci úprav rozpočtu jsme některé projekty za-
razili a přesunuli částku 3,5 milionů korun na to,
abychom mohli realizovat část ulice. Souvisí to
s tím, že ČEZ bude v letošním roce překládat ka-
belové vedení. Je tedy rozumné, abychom loka-
litu dotáhli do životaschopné podoby. Čekat na
příští rok by nebylo rozumné,” upřesnil starosta
Litomyšle Radomil Kašpar. 
Začalo se tedy pracovat také na komunikaci, což
místní obyvatele překvapilo. „Bylo nám řečeno,
že se o této situaci bude ještě jednat a že k to-
muto jednání budeme přizváni, což se ale ne-
stalo. K našemu překvapení jsme tedy zjistili, že
projekt je konečný a schválený a že řízení k vy-
dání stavebního povolení bylo pouze vyvěšeno
na úřední desce v loňském roce, která je navíc
nevhodně umístěna pouze u městského úřadu.
Stavební povolení na stavební úpravu komuni-
kace a stávajícího chodníku bylo tedy vydáno již
v loňském roce,” uváděli občané v dopise, který
na zastupitelstvu města 14. června prezentovala
Karla Bohuňková. V lokalitě bylo plánováno
omezení dopravy a ulice by měla získat status
obytné zóny. „Architekti se tu při navrhování
museli na poměrně úzkém prostoru vypořádat
s řadou problémů a v místech, kde se mísí auta,
chodci a cyklisté, navrhnout co nejméně kon-
fliktní provoz. Chodník proto navrhli na straně

nábřeží jako bezpečné pěší propojení, zároveň
měl být prostor klasifikován jako obytná zóna,
kde má přednost chodec před automobilistou
i cyklistou. Návrhem chtěli projektanti zároveň
navázat na řešení, která již jinde v Litomyšli jsou,
tedy kde je zachována plocha pro chodce i auto-
mobily v jedné úrovni a jednotlivé funkce pro-
storu jsou řešeny pouze různými typy dlažby –
červené plochy pro parkování, plochy před
vstupy a vjezdy se zákazem parkování, prostor
pro auta s nejhrubší dlažbou, cyklistický pás
a nejjemnější dlažba pro chodce,” vysvětlila ře-
šení ulice Jana Říhová z Nadace Proměny Karla
Komárka. „To ale obnáší zrušení stávajícího
chodníku a místo něho vytvoření parkovacích
stání pro auta, což obyvatelům na této ulici
značně ztíží život, neboť při výstupu z domů, ve
kterých bydlí, se rovnou vstoupí do ulice bez ja-
kékoliv možnosti ochrany před parkujícími auty.
Vůbec není řešena ochrana chodců při výstupu
z objektu. S tímto souvisí i to, že auto se nesmí
zaparkovat mimo vyznačená místa k parkování,
což znamená, že se nesmí parkovat před svými
vlastními garážemi,” reagovali ale občané, kteří
po zastupitelích žádali otevření stavebního ří-
zení. Navíc v dopise upozorňovali na další sku-
tečnosti, jako je zásobování či otvírání vrat

garáží do ulice a tím zamezení výhledu zaparko-
vanými vozidly při vyjíždění. Zastupitelé k dopisu
nepřijali žádné usnesení, ale o týden později byl
na svolané schůzce občanům předložen kon-
krétní návrh řešení, na kterém pracovali archi-
tekti Martin Rusina a Marin Frei. 
„Návrh jsme upravili. Přidali jsme ochranné
prvky,” sdělil architekt Martin Frei a dodal: „Kon-
krétně se jedná o ochranný pás, který je mezi
domy a parkovacími stáními, tak aby se ochránili
lidé vystupující z domu a zároveň i objekty. Zá-
roveň jsme vytvořili jakýsi obrubník, který po-
máhá odvádět vodu.” Architekti rovněž navýšili
počet parkovacích míst. Původně totiž navrho-
vali, aby nebylo možné zaparkovat jak před
vjezdy, tak před vstupy do objektů. Nyní se před
vstupy parkovat může, protože to díky ochran-
nému pásu není problém. Způsob parkování by
měl být popsán na dodatkové tabulce při vjezdu
do obytné zóny a parkování by mělo fungovat
podobně jako na zámeckém návrší. Tedy dlaž-
bou budou vyznačena parkovací místa. Ulice je
již v současné době zpoplatněná, ale až bude
vše hotové, bude se město zřejmě zabývat mo-
žným řešením parkování pro rezidenty. 
„Myslím si, že bylo dobře, že jsme si věci vyříkali.
Jako největší problém jsem viděl, že lidem vadí
parkování aut u fasád a to se vyřešilo," reagoval
po jednání starosta. „Jsme rádi, že lidé tuto
změnu kvitovali. Teď část projektu přepracujeme
tak, aby se v brzké době dala soutěžit firma
a v co nejkratší době realizovat,” doplnil Martin
Frei.  Jana Bisová, foto Karel Čuma, vizualizace 

nového návrhu Martin Rusina a Martin Frei

Dotace na nákup domácích kompostérů
Město Litomyšl od roku 2009 poskytuje obča-
nům Litomyšle a integrovaných obcí dotace na
kompostéry k možnosti využití biologického od-
padu z domácností. V letošním roce budou do-
tace vypláceny z finanční odměny, které město
Litomyšl obdrželo za 3. místo v soutěži „O Per-
níkovou popelnici” ve třídění odpadu za rok 2015
v kategorii nad 2 000 obyvatel. IX. ročník sou-
těže vyhlásila autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM, a.s., a Pardubický kraj s cílem naplňo-
vat Plán odpadového hospodářství kraje a mo-
tivovat obce ke zvýšení třídění využitelných
složek komunálních odpadů.
V měsíci červenci a srpnu 2016 mohou občané
podat žádost o dotaci v hodnotě 800 Kč. Žádost
včetně podmínek dotačního programu najdete
na www.litomysl.cz, sekce Občan/dotace z roz-
počtu města nebo Formuláře MěÚ. Žádosti mů-
žete podat na podatelně MěÚ Litomyšl, Bří
Šťastných 1000 nebo v kanceláři č. dveří 34,
Odbor místního a silničního hospodářství.
Vytříděný bioodpad (např. zbytky ovoce a zele-
niny, kávová sedlina, skořápky od vajíček a oře-
chů, novinový papír, papírové kapesníky,
svačinové ubrousky, sáčky, podestýlka domá-
cích býložravců, posekaná tráva, listí, větvičky,

plevele, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus
býložravých hospodářských zvířat, vyčerpaná
zemina z okenních truhlíků, květináčů…) se roz-
kládá za přístupu vzduchu pomocí bakterií,
plísní, kvasinek na kompost. Kompost obsahuje
humus, je základem přirozené úrodnosti půd
(váže živiny) a také zlepšuje schopnost půdy
poutat vodu.
Využitelnost kompostu: obohatí půdu  pokojo-
vým, balkónovým a zahradním rostlinám, slouží
k údržbě a zkvalitnění trávníku a k zúrodnění ze-
mědělské půdy  
Podmínky pro poskytnutí a vyřízení dotace na
nákup kompostéru:
• ochota trvale třídit bioodpad,
• objem kompostéru min. 390 litrů,
• umístění kompostéru na oploceném pozemku

ve vlastnictví, nájmu nebo užívání žadatele (na
území Litomyšle a integrovaných obcí),

• dotace budou registrovány na základě přijaté
vyplněné žádosti o poskytnutí účelové dotace
včetně zákonem požadovaných příloh: čestné
prohlášení žadatele o bezúhonnosti, doklad
o zaplacení pořizovací ceny kompostéru, do-
klad o vlastnictví, nájmu nebo užívání oploce-
ného pozemku,

• žádosti budou přijímány do konce srpna 2016,
• v případě přiznání dotace bude částka pouká-

zána na účet žadatele po podepsání smlouvy
s městem Litomyšl,  

• dotace je určena hlavně do lokalit rodinných
domků, které jsou v rámci svozového režimu
„znevýhodněny” oproti lokalitám bytových
domů menší četností svozu,

• dohoda o poskytnutí dotace bude obsahovat
také ustanovení o lokalitě umístění kompos-
téru a souhlasu s umožněním provedení kon-
troly jeho využívání po dobu min. 2 let od
podepsání dohody,

• v případě nedodržení dotačních podmínek
dojde k navrácení dotace včetně zákonného
penále,

• možnost znovu požádat o dotaci na kompos-
tér nejdříve po 10 letech od obdržení předchozí
dotace. 

Žádosti o dotaci podávejte na MěÚ Litomyšl,
Odbor místního a silničního hospodářství, kon-
taktní osoba Jana Foltová, příp. dotazy volejte na
tel.: 461 653 364. 

Jana Foltová, 
odbor místního a silničního hospodářství

Realizace projektu Proměny nábřeží řeky Loučné se dostává do své druhé poloviny. Park i ulice
začínají měnit podobu, ale právě úprava komunikace se nelíbila obyvatelům této lokality. Svoji
nespokojenost se stavebním řešením projevili dopisem zastupitelům a na jejich jednání vystou-
pila i jedna z obyvatelek Vodních valů Karla Bohuňková. Město již svolalo dvě schůzky, kde se
diskutovalo o řešeních. Druhé jednání 23. června již přineslo konkrétní možnosti jak vyhovět
námitkám. 
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Čtyři litomyšlské realizace bojují
o Českou cenu za architekturu

Česká komora architektů oborové ocenění ote-
vřela všem architektům – nejen svým členům,
a dala tak šanci novým, mladým tvůrcům. V no-
minacích mezinárodní poroty jsou tak kromě
zvučných jmen, jako je Ladislav Lábus, Josef Ple-
skot, Petr Hájek či ateliérů DAM architekti, A69,
HŠH nebo Architekti DRNH zastoupeni i veřej-
nosti méně známí autoři. Více než polovinu (cel-
kem 34) nominovaných projektů pomáhala
vytipovat Akademie České ceny za architekturu.
„V nominacích poroty jsou pokryty téměř
všechny regiony České republiky. Kromě tradiční
Mekky kvalitní architektury, jakou je východoče-
ská Litomyšl (ta je ve výběru zastoupena hned
čtyřmi realizacemi), se porota zaměřila také na
dosud méně ,ostřílené´ lokality,” uvádí Zuzana
Hošková, tisková mluvčí ČKA. Čtyři litomyšlské
nominace ukazují, že pojmy jako Litomyšlský zá-
zrak, Fenomén Litomyšl či renesanční město
moderní architektury jsou v tomto případě na
místě. Například Praha je ve výběru poroty za-
stoupena deseti realizacemi, Brno se v nomina-
cích prezentuje šesti projekty. „Pokud bych měl
říci svůj pohled, tak bych opravdu předřadil
všem rekonstrukci piaristického chrámu. Není to
tím, že jsem katolík, ale mám velmi osobní vzpo-
mínku z 90. let, kdy jsem ten prostor viděl jako
totálně zdevastovaný, varhany rozkradené
a v kostele parkovala červená škodovka. Mám
velikou radost, že se v této části opravdu napl-
nila ,revitalizace prostoru´, a navíc ještě s mimo-
řádnou přidanou hodnotou moderních
uměleckých děl, instalací výstavy Andělé na ná-
vrší, ale i s dětským programem,” říká starosta
Litomyšle Radomil Kašpar. „Jsem samozřejmě
rád, že k nám jezdí delegace z různých měst

a snaží se načerpat inspiraci. Vždy jim říkám
a myslím, že je to to podstatné: ,Litomyšl má
štěstí, že čas od času mění starosty, ale oni směr
rozvoje města zcela zásadně nemění.´ A dodá-
vám, že doufám, že tomu bude i tak nadále,” po-
kračuje starosta. Místostarosta Litomyšle Michal
Kortyš pak u všech realizací byl osobně. Dalo by
se říci, že u některých z nich zná každou cihlu.
„Všechny stavby jsou pro mě jako mé děti. Mám
je rád stejnou měrou, všem jsem dal stejně ze
svého nitra a největším oceněním je, že si jich
svět všiml,” reaguje Michal Kortyš a dodává:
„Nominace mě mile překvapily a velice mě těší.
Je to známka toho, že Litomyšl byla, je a doufám,
že i nadále bude významným městem na poli
kulturním a evropskou křižovatkou architektury
staveb, těla a duše.”
V užším výběru jsou zastoupeny jak velké admi-
nistrativní komplexy, bytové objekty, veřejné bu-
dovy či veřejná prostranství, tak rodinné domy
a menší projekty, které ukazují, že architektura je
všude kolem nás. Soutěžní přehlídka byla ve
svém prvním roce otevřena realizacím za posled-
ních pět let. Mezi nominovanými projekty však
byla převážná část děl dokončena teprve v po-
sledních dvou letech (dvacet jedna děl bylo do-
končených v roce 2015 a patnáct v roce 2014).
Česká komora architektů zvýšený zájem českých
měst o kvalitní architekturu a spolupráci s odbor-
níky na architekturu a urbanismus velmi vítá.
Přesto by však podle ní v soutěžní přehlídce oce-
nila větší zastoupení projektů realizovaných z ve-
řejných prostředků. „Mezi pracemi se vyskytuje
jen asi čtvrtina staveb realizovaných z veřejného
rozpočtu, což vypovídá o současném přístupu
k zadávání veřejných zakázek v České republice.

Česká komora architektů (ČKA) letos vyhlásila 1. ročník České ceny za architekturu (ČCA).
Soutěžní přehlídka se setkala s obrovským zájmem architektů, kteří do ní přihlásili téměř 500
realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota (Boris Bežan, Kees Kaan, Ivan Koleček,
Miriam Lišková, Joe Morris, Martin Rein-Cano a Jan De Vylder) do užšího výběru nominovala
63 děl, ze kterých na podzim 2016 vzejde zhruba deset finalistů a celkový vítěz České ceny
za architekturu. Mezi nominovanými jsou čtyři realizace z Litomyšle – zámecká jízdárna od ate-
liéru HŠH, krytý plavecký bazén od DRNH, rekonstrukce piaristického kostela Nalezení sv. Kříže
od Atelieru Štěpán a revitalizace zámeckého návrší od AP atelier. 

Soutěž o krále a královnu lázní
ducha 2016 má vítěze 
Jste to vy, kdo přivedl organizátory zahájení lá-
zeňské sezóny na myšlenku uspořádat soutěž
o nejkrásnější klobouk, kostým a lázeňský pár.
Vaše chuť krásně (b)láznit a užívat si atmosféru
první republiky. Děkujeme vám za to!
Několik z vás jsme za tuto snahu
v rámci Zahájení 5. litomyšlské lá-
zeňské sezóny dokonce bohatě
odměnili.
Odborná komise vybrala
v každé kategorii 3 výherce.
V kategorii o nejkrásnější lá-
zeňský klobouk 2016 se na
1. příčce umístila Eva Beňová,
2. místo patří Lence Vackové
a spol. a třetí je Jana Nováková.
Nejkrásnější lázeňský kostým
2016 měl Plavecký oddíl Martina
Edlmana, druzí skončili Pavel Snoha
a Petra Langerová a 3. místo patří Lence Gre-
gorové se skupinou. Soutěž o nejkrásnější lázeň-
ský pár 2016 má následující pořadí: 1. místo
Martin Boček a Dominika Medová, 2. místo Ivo
Foltýn s přítelkyní Leonou Kubešovou a 3. místo
Daniel Mikeš s partnerkou. 
V soutěžení jsme pokračovali i nadále. Na face-
bookovou stránku lázní ducha jsme vyvěsili

všechny soutěžní fotografie pořízené ve Fotoate-
liéru HRG na ulici. Pravidla tohoto kola soutěže
byla velmi jednoduchá – vyhrává muž, žena či
skupinka s nejvyšším počtem palců nahoru. Až do

konce května jste mohli zvedat palce na-
horu u jednotlivých soutěžních foto-

grafií. V tuto chvíli je dobojováno
a máme vítěze! Palcový boj zuřil

až do půlnoci 31. května. Tak tedy
vězte, že nejvíc se vám líbil ob-
rázek Gabriely Kodysové s Ro-
binem Michenkou – jejich
fotografie od vás dostala 154
palců nahoru. Od Smetanovy Li-

tomyšle získávají 2 vstupenky na
Trojhvězdí vídeňských klasiků, od

Litexu poukázku na nákup v hod-
notě 1 000 Kč, dále volné vstupenky

na zámek a do regionálního muzea. Ne-
chybí ani dárkové šeky na konzumaci v literární

kavárně Na Sklípku, v restauraci Pod Klášterem,
na Veselce či v hostinci U Černého orla. 
Gratulujeme a děkujeme, že jste spolu s námi
tak krásně (b)láznili. Vítězné fotografie si můžete
prohlédnout na facebooku.

Michaela Severová, 
členka organizačního výboru lázní ducha 

Městský bazén

Zámecká jízdárna

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

Revitalizace zámeckého návrší 

Česká komora architektů chce prostřednictvím
soutěže prezentovat kvalitní architektonickou
produkci nejen odborné a laické veřejnosti, ale
i zástupcům státní správy a samosprávy. Před-
ností České ceny za architekturu je také ojedinělý
koncept propagace architektury v průběhu ce-
lého roku a v jednotlivých regionech.

-red-, foto archiv města Litomyšle

Dobrým příkladem a výjimkou v tomto ohledu je
již tradičně město Litomyšl, kde se, jak ukazují
přihlášky, v posledních letech podařilo realizovat
několik výjimečných objektů,” míní ČKA. 
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 7. listopadu
na slavnostním galavečeru v prostoru pro nové
umění – Jatka 78. Na akci budou rovněž vyhlá-
šeny výsledky výjimečného počinu a mimořádné
ceny. Úkol to bude jistě nelehký, s řadou děl se
však porota seznámí přímo v terénu na začátku
září. Všechna nominovaná díla najdete v sekci
Nominované projekty, na audiovizuální prezen-
taci všech nominovaných děl se můžete podívat
v sekci Aktuality na http://ceskacenazaarchitek-
turu.cz.
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V regionálním muzeu potkáte Tři bratry
Pohádku Jana a Zdeňka Svěrákových Tři bratři
snad zná každé malé dítě. Ovšem ne každé vi-
dělo výstavu v Regionálním muzeu v Litomyšli,
která byla zahájena v sobotu 4. června. Nechy-
běla na ní ani představitelka filmové Červené
karkulky. Ti, co by ji rádi navštívili, mohou do
muzea zavítat až do 18. září.  
Expozice originálních kostýmů, rekvizit a deko-
rací vznikla ve spolupráci s Barrandov Studio a.s.
a je první výstavou k filmu režiséra Jana Svěráka
Tři bratři, který se do podvědomí malých i vel-
kých diváků zapsal především svými melodiemi.
„Litomyšl je druhé místo, kde je tato výstava
k dispozici návštěvníkům a kde je možné se se-
známit s kostýmy a rekvizitami z filmu. Můžete
zde zhlédnout i Film o filmu,” uvedla kurátorka
výstavy Miluše Vopařilová. V regionálním muzeu
tak můžete nahlédnout do věže spící Růženky,
prohlédnout si dokonalý kostým pověstné Báby
z mokřin nebo červený pláštík Karkulky. Ta os-
tatně nechyběla ani na vernisáži výstavy, re-
spektive její představitelka Lucie Marie
Štouračová. „Ono to je asi tak 3,5 roku zpátky,
takže si natáčení vybavuju docela matně. Ale
z toho, co si pamatuji, mám na to jen dobrý
vzpomínky, protože jsem si to natáčení hodně
užila. Bylo to dobrý, i když jsem byla během na-
táčení hodněkrát nastydlá, ale když tohle opo-
menu, tak to bylo úžasný,” svěřila se filmová
Karkulka, která se rozpovídala i o vlkovi. „Já ho
zbožňuju. To je tak úžasná loutka. Když bych ho

potkala, tak si samozřejmě nebudu myslet, že je
to úplně reálný, ale vypadalo to skutečně moc
dobře. Udělali to fakt úžasně,” sdělila mladá
slečna. 
Zahájení výstavy bylo ale spojeno s Litomyšl-
skou muzejní nocí, která zahrnovala řadu akcí
nejen na zámeckém návrší. „Byla to po delší
době muzejní noc ve větším pojetí. Větší pojetí
především spočívalo v tom, že se do této mu-
zejní noci zapojila celá řada muzeí, celá řada ga-
lerií, ale i dalších subjektů, jako třeba DDM,
Zámecké návrší a další,” upřesnil ředitel Regi-
onálního muzea v Litomyšli René Klimeš. 
Fotografie z Litomyšlské muzejní noci si můžete
prohlédnout na FB Lilie. 

Text a foto Jana Bisová

Smetanova Litomyšl je národní bohatství 
strana 1 >
Těžko říci, zda Mahler znal nádvoří našeho
zámku, ale zdá se mi, jako kdyby psal symfonii
právě pro ně,” sdělil umělecký ředitel festivalu
Vojtěch Stříteský. A byl to opravdu zážitek, pro-
tože na tři stovky muzikantů zaplnily dokonalou
akustiku II. zámecké nádvoří. Ostatně i další po-
řady letošního ročníku byly diváky oceňovány
bouřlivým potleskem, což začalo již Slavnostním
zahajovacím koncertem. Zámeckým nádvořím
zněl Bedřich Smetana, Wolfgang Amadeus Mo-
zart a Ludwig van Beethoven. „Každý rok obdi-
vuji, jak tým Smetanovy Litomyšle výborně
funguje a vše šlape, jak má. Rád bych jim všem
velice poděkoval za sebe i za diváky,” sdělil sta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Ta druhá tvář
Po představeních Smetanovy Litomyšle ale ne-
musejí diváci vždy jít rovnou domů. V piaristic-
kém kostele Nalezení sv. Kříže, v jeho kryptě, je
totiž k vidění soška Madony z Osíka. Ovšem
v minulosti byla poznamenána ztrátou tváře,
kterou se nyní za pomoci architekta Josefa Ple-
skota pokouší v Litomyšli nalézt. Madona drží
na klíně Ježíška, kterému tvář zůstala zacho-
vána, a tak se faráři z Litomyšlska společně se
Smetanovou Litomyšlí a Zámeckým návrším
p.o. rozhodli připravit projekt Ta druhá tvář. „Do
křesťanského chrámu přicházejí hosté z kon-
certů a my je uctivě přivítáme a uvedeme je
k tomu, co je dnes v kryptě k vidění. Madona
z Osíka nemá tvář, ale na klíně jí sedí malý Ježíš
s dospělou tváří a usmívá se. A nám přišlo za-
jímavé zjevovat lidem tu druhou tvář i proto, že
je to tvář, která je lépe popsána v Bibli,” vysvět-
lil kazatel Církve bratrské v Litomyšli Daniel
Kvasnička a dodal: „My po kousíčkách, jednot-
liví duchovní z různých církví, vykládáme krátký
oddíl Kázání na hoře tak, abychom zjevili Ježí-
šovu tvář.” Duchovní nepotřebují oltář, nepro-
nášejí kázání, pouze je spojuje bílá štola přes
ramena. „Je to v podstatě takový stand-up. Člo-
věk má povinnost pouze lidi oslovit, nesmí je
nutit, aby si sedli, mohou korzovat. Má jim to
přinést něco na cestu domů,” sdělil kazatel.

Smetanova Litomyšl mění název
Festival Smetanova Litomyšl byl založený jako
národní festival, vždy se na něm hrála hudba
česká – z počátku jen Smetanova – a účinkovali
na ní čeští interpreti. V 90. letech minulého sto-
letí se ale otevřel prostor pro zahraniční
umělce. Dramaturgie se rozšířila také na zahra-
niční skladatele. „Když jsme teď analyzovali,
v čem je vlastně Smetanova Litomyšli jedi-
nečná, v čem je úplně originální oproti všem
festivalům, tak jsme došli k tomu, že to je tím,
že u nás účinkuje každý rok kompletní česká in-
terpretační špička. V dramaturgii je vždy kladen
akcent na českou hudbu, protože samozřejmě
vždy hrajeme Smetanu. Titul mezinárodní,
který jsme začali používat po revoluci, už v tuto
chvíli není to nejdůležitější. Už jsme v Evropě,
už jsme mezinárodní. Teď bychom se rádi pre-
zentovali jako národní festival,” vysvětlil změnu
názvu Jan Pikna a dodal: „Chceme prezentovat
něco, co bude exportním zbožím České repu-
bliky směrem do Evropy, směrem do světa.
Chceme být výkladní skříní České republiky,
která bude ukazovat české interprety a přede-
vším českou hudbu.” Smetanova Litomyšl tedy
nenese název Mezinárodní operní festival Sme-
tanova Litomyšl, ale mění se na Národní festi-
val Smetanova Litomyšl. Nutno ale říci, že jde
o poznenáhlé prosazování nového označení.
„Změna bude probíhat postupně. Nemyslím, že
bychom vyhlásili ,tak a od dnešního dne jsme

národní festival´, ale používat to budeme,”
upřesnil ředitel. 

Festival má svého prezidenta
Další novinkou, se kterou festival v letošním
roce přišel, je čestná funkce prezidenta. Tím se
stal bývalý generální ředitel České spořitelny
Pavel Kysilka. „Je to velká pocta. Hrozně se na
to těším,” reagoval Pavel Kysilka a pokračoval:
„Festival dosáhl v minulosti neuvěřitelných
úspěchů. Vyrostl v národní festival s meziná-
rodním významem. Jsem rád, že můžu přispět
a podpořit maximálně tým Vojty Stříteského
a Jana a Evy Piknových. Mým předsevzetím je
pomoct otevřít festival více a více mladé gene-
raci, aby tady vyrostl skutečně dorost a aby ply-
nule mladí přecházeli z takové digitální větve,
kterou chceme budovat, do té klasické. Samo-
zřejmě dál chceme zvyšovat hodnotu festivalu
jak pro fanoušky, protože to je to nejcennější,
co máme, tak pro partnery a pro sponzory.”
K naplnění tohoto předsevzetí se již začaly pod-
nikat určité kroky. Byla schválena strategie až
do roku 2024, kdy se bude slavit velké výročí
Bedřicha Smetany. Dokument samozřejmě ob-
sahuje konkrétní body, jichž je třeba dosáhnout.
„V letošním roce uvidíte třeba v oblasti inter-
netu první vlaštovičky, protože chceme být blíž
a blíž mladé generaci. Zcela to rozjedeme už
v letošním kalendářním roce a příští rok, příští
ročník Smetanovy Litomyšle už naplno pojede
nejen v té krásné klasické větvi, ale i třeba na
sociálních médiích. Samozřejmě s krásným ob-
sahem, který budeme vytvářet tady na festi-
valu, ale také s různými formami jak
zaangažovat mladé lidi. Budou tam i vzdělávací
věci, třeba i soutěže, kvízy atd.,” upřesnil Pavel
Kysilka. S rozvíjením festivalu však mohou
podle jeho slov pomoci i sami diváci. Webové
stránky Smetanovy Litomyšle se budou dále
rozvíjet a sloužit tomu, aby na nich vzniklo
fórum či komunita fanoušků. „Samozřejmě
každý názor fanouška jakéhokoliv typu je pro
nás to nejcennější, co vůbec můžeme mít,” řekl
na závěr Pavel Kysilka, který byl do funkce čest-
ného prezidenta jmenován na tři roky. 
Příští 59. ročník Národního festivalu Smeta-
nova Litomyšl začne v pátek 16. června 2017
koncertem České filharmonie a vyvrcholí ve
čtvrtek 6. července 2017.                 Jana Bisová, 

foto František Renza a Jana Bisová

Odpoledne se Saint-Gobain Adfors
Neděle 3. července, 16.00 hodin, 
Klášterní zahrady
Oficiální partner festivalu Smetanova Li-
tomyšl vás již potřetí srdečně zve na se-
tkání do Klášterních zahrad, na němž se
v hudební části představí dámské vo-
kální trio Prime Time Voice (evergreeny,
swing, písničky z filmů) a především svě-
toznámý bratislavský soubor virtuózních
muzikantů Cigánski Diabli. Od 19.30
hodin přímý přenos Velkého finále do
Klášterních zahrad.

Velké finále – Bedřich Smetana:
Má vlast
Česká filharmonie, dirigent Jakub Hrůša
Neděle 3. července, 19.30 hodin, 
zámecké nádvoří
Velké finále je připomínkou 70. výročí li-
tomyšlského koncertu České filharmo-
nie, která pod taktovkou Rafaela
Kubelíka přednesla Mou vlast ve Smeta-
nově domě v neděli 23. června 1946
v rámci Hudebních slavností Smetanova
Litomyšl I.
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

NE úsekovým radarům v Litomyšli
Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali, že
se rada města chystá koncem roku spustit úse-
kové měření rychlosti. Při propagaci tohoto zá-
měru je používán osvědčený postup: 1. Vytvoření
(pseudo)problému – v tomto případě nebez-
pečná rychlost ve městě. 2. Náležitá masáž
v médiích (Lilie, iDnes, ČT aj.) a strašení lidí – po-
užívání emotivně zabarvených výrazů a formu-
lací (zklidnění, děti, matky, silnice smrti). 3.
Použití jednostranných argumentů (jakési orien-
tační měření, ze kterého nevyplývá vlastně nic).
4. A konečně předložení spásného řešení, se
kterým musí souhlasit každý, komu leží na srdci
životy spoluobčanů.
Z původního záměru kontrolovat rychlost na
Moravské ze/do Svitav se postupně vyklubal
propracovaný systém na pokutování řidičů v uli-
cích J. E. Purkyně, T. G. M. a Sokolovská, přestože
podle statistik nehodovosti PČR jsou tyto loka-
lity zcela bezpečné. Za posledních deset let
v těchto třech ulicích dochází průměrně ke
čtyřem lehkým dopravním nehodám ročně.
Je nepochopitelné, že projekt zcela pomíjí nej-

nebezpečnější místo v Litomyšli, a sice světel-
nou křižovatku. Zde je nehod více než v ostat-
ních úsecích dohromady a navíc bohužel
s podstatně vážnějšími následky. Kde cítíte větší
ohrožení vlastní bezpečnosti – na světelné kři-
žovatce, nebo ve výše zmíněných ulicích?
Systém má zaměstnat 8 (!) nových úředníků,
kteří nebudou dělat nic jiného než posílat obálky
s pruhem. Instalace, provoz a údržba má ročně
přijít na zhruba 8-10 milionů korun. Tyto peníze
se mají vrátit na pokutách, neboli zaplatíme to
my řidiči. O nic jiného než o peníze do městské
kasy totiž nejde.
Zásadně s projektem nesouhlasím, a proto jsem
pro všechny zájemce vytvořil stránku na Face-
booku: https://www.facebook.com/Ne-úseko-
vým-radarům-V-Litomyšli-261508147551399/?fr
ef=nf. Zde najdete informace o nehodovosti,
rychlosti, bezpečnosti a finančních aspektech
projektu, jež vyvracejí jeho smysl v podobě,
v jaké je schválen radou města. Časem zde prav-
děpodobně přibude odkaz na petici proti insta-
laci radarů.                                        Robert Pikna

Zajímavá historie 
Udělení čestného občanství dirigentu Jiřímu Bě-
lohlávkovi a informace o vztahu jeho otce k Li-
tomyšli a pěveckému sboru Vlastimil mne
inspirovalo k nahlédnutí do pramenů a hledání
přesnějších údajů o panu okresním soudci
JUDr. Jiřím Bělohlávkovi a jeho činnosti v našem
sboru.
Aktivním členem Vlastimilu se stal 26. 3. 1935
a ve zbytku roku se zúčastnil 15 zkoušek. Jeho
prvním dohledaným vystoupením byl pohřeb
přispívajícího člena pana prokuristy Josefa Ve-
čerky. Pro nezasvěcené – počet přispívajících
členů v minulosti převyšoval počty aktivních
zpěváků a rozloučení s nimi patřilo mezi povin-
nosti sboru. Na výroční schůzi 6. 2. 1936 byl Jiří
Bělohlávek zvolen náměstkem sbormistra (poz-
ději použit i termín místosbormistr), ve sboru
byla řada doktorů, právníků, profesorů a na téže
schůzi bratr O. Karlík navrhl, aby bylo zavedeno
bratrské tykání, což bylo s radostí přijato všemi
přítomnými. V tomto tykání pokračujeme do-
dnes. Své klavírní dovednosti prokázal bratr Bě-
lohlávek např. 12. 5. 1936 při lužickosrbském
večeru, kdy na piano zahrál skladby při koncertu

přítomného skladatele B. Krawce. Dlouhodo-
bým sbormistrem Vlastimila byl v té době Jaro-
mír Metyš, ale Jiří Bělohlávek dostal příležitost
dirigovat mužskou část sboru na úvod Husovy
vzpomínkové slavnosti dne 5. 7. 1936 při
skladbě Kdož jste boží bojovníci. Za zdařilé vy-
stoupení dirigentovi jmenovitě dopisem podě-
kovala městská rada a purkmistr dr. Lašek. (V
dnešní době již obdobná děkování, i za význam-
nější vystoupení, se nevyslovují). Působení
J. Bělohlávka ve Vlastimilu nebylo dlouhé
a skončilo v roce 1938. Prameny přinášejí infor-
mace o jeho spoluautorství nových stanov
sboru, o jeho přednášce na mozartovském ve-
čeru ve spolku paní a dívek (14. 3. 1938) nebo
provedení ukázek při přednášce o Smetanově
opeře Dvě vdovy.
Díky pracovníkům muzea, kde je přehledně ulo-
žen rozsáhlý archiv Vlastimilu, lze objevit
mnohdy zapomenuté a překvapivé údaje a sou-
vislosti z života našeho města. Údaje jsou
poučné i pro nás, lze v nich ale hledat inspiraci
nejen pro pěvecké sbory.

Petr Jonáš, kronikář Vlastimilu

Otevřeli jsme pro vás 

NOVÝ OBCHOD
ZDRAVÉ VÝŽIVY

ul. Havlíčkova 430
• volný prodej obilovin a luštěnin

• mletí čerstvé mouky
• výživové poradenství

Tel: 736 682 011

Hodiny pro nejmenší jsou zaměřené na dětskou fantazii 
a představivost. Formou her, zpěvu a jednoduchých 
pohybových cvičení děti propojují kreativní stránku 

osobnosti s fyzickým zážitkem, posilují svalové skupiny 
a všestranně formují svoji osobnost.

Na hodinách bude na klavír doprovázet Magda Žáková. 
Výuka bude otevřena dle zájmu.
Vyučujícím je Pavla Vařáková.

Zápis: 1. září od 16.00 hodin v tanečním sále 
(budova Tunel).

Případné dotazy na tel: 461 612 628. 

Pavla Vařáková získala své taneční vzdělání 
na konzervatoři Duncan centre v Praze, kde v letech 

2006 – 2011 studovala současný tanec, tvorbu,
improvizaci a pedagogiku. Po úspěšném absolutoriu 

se přestěhovala do Londýna, kde pokračovala ve studiu
na London Contemporary Dance School. Během

svého pobytu v Londýně spolupracovala s Marou Vivas,
Peishan Chiew, Vanessou Downie, za studia nastudovala

repertoár Sidi Larbi Cherkaoui a byla součástí projektu
Tanec v obrazech v Českém Olympijském domě na OH

v Londýně 2012 pod vedením Petry Hauerové.
V londýnské galerii Art Represent rovněž vedla společně

s Maiken Marlen Sundby strukturovanou improvizaci
Mind Yourself. Tanečně-hudební kolaborace L/Edge získala

cenu Jarmily Jeřábkové na festivalu Nové Evropy 2015. 

Vyučujícím je Pavla Vařáková.
Zápis: 1. září od 16.00 hodin v tanečním sále

(budova Tunel)
Případné dotazy na tel: 461 612 628. 

TANEČNÍ OBOR
ZUŠ B. SMETANY LITOMYŠL

NABÍZÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2016/2017:

• TANEČNÍ POHYBOVOU
VÝCHOVU PRO DĚTI OD 3 LET

PRO DĚTI OD 5TI LET ZUŠ
NABÍZÍ VÝUKU

• MODERNÍHO VÝRAZOVÉHO
TANCE 

• ZÁKLADY BALETU 
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Znovunalézat Tvář můžete 
až do konce roku 
V kryptě piaristic-
kého kostela Nale-
zení sv. Kříže je
k vidění unikátní vý-
stava s názvem Tvář
– příběh ztracení
a znovunalézání,
která prezentuje
Madonu z Osíka,
nejstarší dochova-
nou řezbu na našem
území. Autorem výstavy je architekt Josef Ple-
skot, ten však neupravil jen „výstavní prostor”,
ale opatřil vzácnou sochu i novou tváří, kterou
sám navrhl. Výstava je lákadlem pro návštěv-
níky, které zároveň nutí k zamyšlení a „hledání”.
Byly o ní natočeny reportáže, napsány řady
článků, jen samotný katalog k výstavě má 52
stran. Nebudeme se tedy zbytečně rozepisovat
a snažit se vysvětlit nevysvětlitelné, protože Ma-
donu z Osíka musíte „zažít”. Jako lákadlo k náv-
štěvě Madony, jež kdysi ztratila a nyní nalezla
tvář, připojujeme vyjádření osob, které se na ex-
pozici podílely:

Josef Pleskot, 
autor výstavy:
Jsem zastáncem
hesla, které jsem
si sám vymyslel
a které sám použí-
vám, že moje práce
spočívá ve zpřítom-
ňování historie. Zna-
mená to uvědomění
si toho, jak je odkaz
našich předků vzácný a jak je i křehký. Je možné
s ním zacházet velice dobře, ale také velice
špatně. A my s ním zacházíme v tom mate-
riálním pohledu velice dobře, protože se umíme
starat o památky, umíme se starat o umělecká
díla, která jsou umístěna v depozitářích. Ale ta
jsou ošetřena materiálně, nikoli jako duchovní
odkaz. A právě porozumění tomu duchovnímu
odkazu je pro mě vždy největším problémem,
abych mohl do úkolu vstoupit. Panna Maria je
lidská bytost, je to představitelná žena, která
v různých dobách měla různou podobu. Já jsem
vždycky říkal, že by se chybějící hlava Madony
dala doplnit také podle modelu dnešního ideálu
krásy a vůbec by to nebylo špatně. Například
v baroku se stávalo, že středověká podoba ma-
dony se prostě nelíbila, byla odstraněna a na-
hrazena líbeznější tváří v barokním provedení.
Ale o to jsem já neusiloval. Chtěl jsem přece
jenom o trošku větší abstraktum. Usiloval jsem
o to, aby bylo více otázek a aby se pohled na její
tvář nezploštil pouze na odpověď: tvář je, není
hezká. Tady není žádná tvář. Člověk se vidí, má
šanci zahlédnout sám sebe, protože my všichni
jsme obsahem nějakého všehomíra a prostřed-
nictvím řekněme kosmického zrcadla se mů-
žeme všichni takto někde shromáždit. Toto je

moje možná tak trochu nápověda pro to zrcadlo,
abychom se v něm uviděli všichni.

Norbert Schmidt,
kurátor výstavy:
Jsem velice rád, že
jsme dokázali napl-
nit tento litomyšlský
příběh. Bylo to
velké dobrodružství
a všichni máme veli-
kou radost, že ta-
jemná Madona z
Osíka, o které toho
moc nevíme, má už nyní takový malý litomyšlský
příběh. Na příkladu Madony se dá ukázat to, co
vlastně Litomyšli jde už od devadesátých let.
Není města v České republice, kde by se tak dů-
sledně, tak dlouho a s takovou odvahou a vy-
trvalostí snažili přenést historické dědictví
minulosti do současnosti. Kde by se snažili pře-
transformovávat historické struktury do pro-
středí, kde se dobře žije, kde se ukazuje spousta
nových věcí, kde se iniciuje spousta nových věcí.
Proč vlastně madona? Co je na této madoně tak
zajímavého? Proč postava Madony? Chci vás po-
zvat k přemýšlení, protože tato výstava je
možná více o otázkách. Je to pozvání na cestu,
jak přemýšlet o tomto krásném a starém před-
mětu, který k nám doputoval. O tom, co s ním
máme dnes udělat. Kde stojíme my, na co se dí-
váme, jaké jsou myšlenky, které za tím obrazem
stojí. 

Jan Royt,
kurátor výstavy:
Když jsem byl oslo-
ven k této inter-
venci, tak jsem se
inspiroval jednou
věcí… V Chebu ve
františkánském kos-
tele byl nalezen pod
oltářem fragment
pozdně gotického
krucifixu, který měl uražený obličej. Ten krucifix
byl pohřben pod oltářem a tady je vidět, jak bylo
zacházeno s dílem, které představovalo Krista.
Nebylo dáno do muzea, nebylo ani vyhozeno…
Bylo dáno na místo, kde to má smysl, kde se
odehrává oběť. Sám krucifix byl obětí určité ne-
návisti. Když jsem byl dotázán, co s nalezeným
krucifixem dále, řekl jsem zdokumentovat a ne-
chat pod oltářem. Socha Madony z Osíka vznikla
ve Švýcarsku. V zemi, kde je celá řada význam-
ných klášterů, kde vznikala celá řada význam-
ných děl, a v zemi, která měla ovšem i takovou
trošku smutnější periodu, a to v první polovině
16. století. A zřejmě tehdy došlo k druhému ži-
votu této Madony, kdy za obrozeneckých bouří
ztratila tvář, ztratila hlavu. Tato Madona může
mít ale i další život a ten další život jí vrací pan
architekt Pleskot a my všichni. Dočetl jsem se,
že naše názory jsou možná tzv. postmoderní, ale
já si myslím, že to není nic postmoderního, na-
vrátit soše život. 
Až půjdete dolů do krypty, tak se soše pokloňte
a uvidíte, že v tváři bude zlato. Zlato jsou sama
nebesa, zlato je světlo a to světlo v tváři uvidíte,
když se pokloníte. 
Výstava Tvář je v kostele Nalezení sv. Kříže pří-
stupná do konce letošního roku červenec až
září od 14.00 do 18.00 hodin, říjen až prosinec
víkendy a státní svátky od 14.00 do 18.00 hodin.
Na 7. listopadu je navíc naplánovaná meziobo-
rová konference ve spolupráci s děkanem Fa-
kulty restaurování Univerzity Pardubice Karolem
Bayerem.                         Text a foto Jana Bisová

Ať rozkvetou růže 
i broskvoně
Zdeněk Sklenář je považován za jednoho z nej-
významnějších českých galeristů, je synovcem
a jmenovcem uznávaného českého malíře
Zdeňka Sklenáře. Založil Galerii Zdeněk Sklenář,
která se nachází na Mariánské ulici v Litomyšli.
Kromě toho má galerii v Praze. Svou činnost
směřuje také do Číny, kde již uspořádal desítky
výstav. Současná výstava v Litomyšli nese
název Ať rozkvetou růže i broskvoně a je poctou
jeho strýci Zdeňku Sklenáři. Na výstavě jsou vy-
stavena díla od jeho raných prací z 30. let až po
vrcholy do roku 1980. Tato výstava potrvá až do
10. července 2016 a navštívit ji můžete denně od
10 do 17 hodin.

 Můžete čtenářům přiblížit tvorbu vašeho
strýce, malíře Zdeňka Sklenáře?
Zdeněk Sklenář je dnes hodnocen jako tvůrce oje-
dinělé abstrakce, která má svébytné znaky. Jeho
díla jsou charakterizována velmi složitými, leč bás-
nickými liniemi, kde jsou ve zdánlivě abstraktních
plochách ukryty prostřednictvím linií realistické ob-
razy. Tyto obrazy vystupují z těch ploch a právem
se mnohým zdá, že září jako diamanty. Pozorovatel
by si měl uvědomit, že na Sklenářovy obrazy se
člověk nedívá, obrazy Zdeňka Sklenáře je nutné
číst. Tak jako se učíme abecedě, tak se musíme učit
vnímání jednotlivých linií. A to je právě to nejnároč-
nější na přijetí Sklenářových obrazů.

 Co vás vedlo k tomu uspořádat tuto vzpomín-
kovou výstavu na vašeho strýce? 
Rád bych sám za sebe řekl, že mnozí dnes tuto
výstavu v tomto komorním prostředí považují za
nejkrásnější výstavu v této zemi. Pro mě je to spl-
nění obrovského snu, protože letos mi bylo 55 let,
a vlastně i darem mého strýčka mně samému je
tato výstava. Vysnil jsem si ji a realizoval. Rád
bych na ni pozval všechny, kdo skutečně ví, co je
malba, nebo ty, co hledají, co je slovo malíř, pro-
tože zde mohou bez nadsázky spatřit ty největší
klenoty 20. století.

 Byl jste svým strýcem nějakým způsobem
ovlivněn? Jak na něj vzpomínáte?
Zdeněk Sklenář pro mě zůstane nejen milovaným
strýčkem, ale především vrcholným tvůrcem, vy-
nikal neobyčejným smyslem pro humor, byl la-
skavý a skutečně moudrý a v 50. a 60. letech se
stal kultovní postavou nejen Prahy, ale celého
Československa. Vždycky v červenci a v srpnu
jezdil do mé rodné vesnice a tam jsem měl tu
možnost pozorovat jej při práci. Většinou kouřil
doutník, maloval pomalu, uctíval velkou koncen-
traci a z té to vlastně vycházelo. Byl to člověk,
který vynikal obrovskou schopností koncentrovat
se. Domnívám se, že Zdeněk Sklenář na mě měl
zásadní vliv, už když jsem byl malý chlapec a slý-
chával jsem slova jako kaligrafie, Čína nebo zen.
Různá taková slova, která ve mně probouzela
představivost. Zdeňka Sklenáře řadím mezi po-
myslné totemy mého života. Poté, co mi zemřel
můj tatínek, když mi bylo 10 let, tak Zdeněk Skle-
nář nade mnou převzal ochranný dohled a v pod-
statě mě až do vyššího věku vychovával
a usměrňoval. Takže dnes právem mu mohu
vzdávat hold, protože vím, že to byl velký muž.   

Ptala se Ilona Suchá
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Smetanova výtvarná Litomyšl zdaleka nekončí

Do 10. července můžete zajít na figurální umění
ze sbírky Roberta Runtáka s názvem Tohle není
poesie! (Zhroucení citů). K vidění je v zámeckém
pivovaru denně od 10.00 do 18.00 hodin nebo do
začátku večerního programu Smetanovy Lito-
myšle. Tvář – Příběh ztracení a touha znovuna-
lézání je unikátní výstava Madony z Osíka
v kryptě piaristického kostela, kterou je možné
navštívit do 31. prosince – červenec až září od
14.00 do 18.00 hodin a v době konání pořadů
festivalu Smetanova Litomyšl, říjen až prosinec
víkendy a státní svátky od 14.00 do 18.00 hodin.
Grafické listy ze sbírky Svetozára a Jitky Pantůč-
kových pod názvem Vladimír Komárek Potkat
anděla… jsou k vidění v přístavbě piaristické ko-
leje do 6. července – od pondělí do pátku v čase
14.00-18.00 hodin a v sobotu a neděli 10.00-
18.00 hodin. Výstava je také otevřena vždy 90
minut před začátkem pořadů festivalu Smeta-
nova Litomyšl konaných na zámeckém návrší.
Do 3. září je možné navštívit v Galerii Miroslava
Kubíka výstavu Jan Kubíček – Cesta do budouc-
nosti. Po dobu festivalu je otevřeno denně od
10.00 do 18.00 hodin, potom od čtvrtka do ne-
děle od 10.00 do 17.00 hodin. Do 3. září jsou také
k vidění díla Lukáše Rittsteina Tour 2010
a Zpátky do kamene 2012, která jsou umístěna
v Klášterních zahradách. Do 10. července je
v Galerii Kroupa vystavena Haushoferova kraji-
nářská škola, a to denně od 10.00 do 18.00
hodin. Grafiku, malbu a plastiky Petra Válka
s názvem Do nebíčka je možné navštívit v Port-
moneu – Museu Josefa Váchala do 30. září
denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin. Výstava prací studentů fakulty
restaurování je ke zhlédnutí do 11. září v piaris-
tické koleji, a to o sobotách a nedělích od 10.00
do 17.00 hod. a každý první čtvrtek v měsíci.
K restaurátorům se můžete zajít podívat také na
výstavu Jeden ze čtyř, která je prezentací klau-
zurních a ročníkových prací studentů. Otevřena
je do 10. července – pondělí až pátek od 8.00
do 15.00 hodin (po předchozí dohodě na sekre-

tariátu fakulty), v sobotu a neděli od 10.00 do
17.00 hodin. Fauna bájná i skutečná v mědiryti-
nách Antonia Tempesty je výstava v Červené
věži, na kterou se můžete zajít podívat do 11. září
od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00 hodin,
o víkendu od 10.00 do 17.00 hodin. Regionální
muzeum láká do 2. října na výstavu Jiří Sozan-
ský, 1969 Rok zlomu. Muzeum je otevřeno denně
mimo pondělí v časech 9.00-12.00 a 13.00-17.00

hodin. Galerie Pakosta a Galerie ve dvoře pre-
zentují výstavu Sklo Andrey Staškové, a to do
3. července denně od 14.00 do 18.00 hodin.
Daniel Pešta – Záznamy noční hlavy je výstava
ve White Gallery v Osíku, která je přístupná do
30. září. V červenci je otevřeno denně od 13.00
do 17.00 hodin, v srpnu od pátku do neděle
v čase 13.00-17.00 hodin a v září o víkendu od
13.00 do 17.00 hodin. Do programu Smetanovy
výtvarné Litomyšle je zahrnuta také výstava
Bohdan Kopecký – Vladyka z Bídy, která potrvá
od 2. července do 2. října denně mimo pondělí
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin
v domě U Rytířů.                                 Jana Bisová,
foto Ilona Suchá, Jana Bisová a František Renza

Jiří Sozanský, 1969 Rok zlomu (vlevo), Daniel Pešta – Záznamy noční hlavy

Jan Kubíček – Cesta do budoucnosti (nahoře)
Fauna bájná i skutečná v mědirytinách Antonia
Tempesty (dole)

Už koncem května se pomalu ale jistě začaly „rozjíždět” výstavy Smetanovy výtvarné Lito-
myšle. V červnu pak mladší sestra hudebního festivalu propukla naplno. Ovšem jedna vernisáž
nás čeká ještě 1. července, a to v domě U Rytířů. Přijměte tedy pozvání na téměř kompletní prů-
řez dějinami výtvarného umění od gotiky přes baroko, 19. století až po současnost s dotykem
budoucnosti.

Víkend v Litomyšli začíná 
ve čtvrtek i v roce 2016
Litomyšl se vždy mohla pyšnit díly těch nejlep-
ších soudobých stavitelů a umělců. Můžeme zde
na malém území obdivovat dokonalé dědictví
minulosti. Umění je v Litomyšli běžnou součástí
života – nachází se mnohdy i ve veřejném pro-
storu, stačí otevřít oči a dobře se dívat. Dnes vás
však chceme pozvat především do litomyšl-
ských muzeí a galerií. Počet krásných míst, která
stojí za to vidět, je veliký. Předpokládáme, že so-
bota a neděle na prohlídku Litomyšle umělecké
stačit určitě nebude. Proto zveme návštěvníky
na víkend, který v Litomyšli začíná již ve čtvrtek.
Slibujeme větší množství uměleckých zážitků,
ale také úsporu financí. Nevěříte? Přesvědčit se
můžete i vy – každý první čtvrtek v měsíci pro
vás vybraná muzea a galerie otvírají svoje dveře

úplně zdarma. Není podstatné, zda jde o insti-
tuci státní, krajskou, městskou či soukromou.
Důležité je, že si odnesete překrásné zážitky
a snad si i v našich lázních ducha trošku odpo-
činete a načerpáte nové síly. 
Na podporu projektu byl vydán již podruhé jed-
noduchý leták, jehož součástí je popis toho nej-
důležitějšího z každé instituce, která vyslyšela
výzvu města a do projektu se přidala, dále foto-
grafie, otvírací doby a samozřejmě nezbytná
mapka. V mapě jsou vyznačeny nejen zapojená
muzea a galerie, ale také umění ve veřejném
prostoru. Vždyť Litomyšl samotnou můžeme
označit za obrovskou galerii, kterou stojí za to
navštívit.                                     Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Kouzelné putování Českomoravským
pomezím – soutěžte o skvělé ceny
Soutěžíte rádi? Pokud ano, je
soutěž Kouzelné putování
Českomoravským pomezím,
která vás provede po nejzají-
mavějších místech tohoto re-
gionu, určena právě pro vás.
Pokud navštívíte vybrané tu-
ristické atraktivity, obdržíte
samolepku se soutěžním
kupónem, který následně na-
lepíte do hrací karty. Nasbí-
ráte-li stanovený počet
kupónů, můžete získat dárek a zúčastnit se lo-
sování o hodnotné ceny. Hrajeme o mobilní te-
lefony, tablet, víkendové pobyty, vstupenky na
kulturní akce, do památek či muzeí a řadu atrak-
tivních věcných cen. Na vaši návštěvu se těší
celkem dvacet pět atraktivních míst, mezi kte-
rými nechybí zámky v Litomyšli, Nových Hra-
dech a Moravské Třebové, hrad Svojanov, muzea
v Poličce, Svitavách či Vysokém Mýtě, rozhledny

nebo úzkokolejka v Mladějově. 
Domů si s sebou můžete od-
nést také zajímavou stolní hru,
která vás blíže seznámí se
všemi soutěžními lokalitami.
Určitě si u ní užijete spoustu
zábavy a třeba si i naplánujete
výlet na místa, která jste ještě
nestihli navštívit.
Soutěžní pravidla a další důle-
žité informace najdete na tu-
ristickém portálu www.cesko-

moravskepomezi.cz pod odkazem „Kouzelné
putování”. Již dnes se zde můžete zaregistrovat,
vytvořit si soutěžní účet, vytisknout si svoji hrací
kartu a začít soutěžit o některou ze super cen.
Hrací karty jsou k dispozici také na všech sou-
těžních místech a v informačních centrech
Českomoravského pomezí.

Jiří Zámečník,
marketingový manažer
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Po stopách let minulých – díl 53
Smetanovo náměstí na pohlednicích

SERIÁL

Náměstí vznikalo podél obchodní cesty, domy byly
nejprve dřevěné, později (především kvůli požárům)
kamenné. Právě četné požáry města způsobily, že
podoba fasád pochází z 18. a hlavně z 19. století,
přestože řada domů má mnohem starší základy.

Mariánský sloup se sochami Panny Marie, sv. Vác-
lava a sv. Jana Nepomuckého od kameníka A. Ap-
pelera podle návrhu Giovanniho Battisty
Alliprandiho z roku 1716.
Vpravo: radnice s věží, pocházející z roku 1418,
upravována v období renesance, po požáru v roce
1814 byla věž zvýšena o jedno patro. Roku 1820
postavil hodinář Aleš Dobrovský věžní hodiny
a v roce 1907 byla věž doplněna orlojem, dílo ho-
dináře Karla Adamce, které vyzdobil František Rů-
žička. Pod orlojem je umístěn litomyšlský loket
o délce 59 cm, sloužící kupujícím na trzích k pře-
měření koupených látek. Značka s vysvětlující ta-
bulkou označuje výšku vody při katastrofální
povodni v srpnu roku 1781.

Dolní část náměstí – fasády domů jsou většinou
pozdně barokní a empírové, vznikly po požárech
v letech 1755 a 1814. Na snímku pravděpodobně
Sokolská slavnost v roce 1911.

Na velké části náměstí se zachovalo podloubí (pro
které kdysi Alois Jirásek prosadil staré pojmeno-
vání podsíň), stavěné už od dob Kostků z Postupic
proto, aby bylo možné i v dešti jít po náměstí „su-
chou nohou”.

Budova staré pošty, o které píše A. Jirásek v novele
Na staré poště. Současná budova pochází z roku
1858 ve stylu novorenesance. Naposled byla re-
konstruována v letech 2002-2003.

Hotel Zlatá Hvězda, kdysi Modrá hvězda, v němž v roce 1861 prožívala poslední týdny svého života Božena
Němcová. Zásadně byl hotel přestavěn počátkem 30. let 20. století. 

Renesanční dům U Rytířů, pojmenovaný podle po-
vídky Aloise Jiráska, patří mezi nejstarší a nejhod-
notnější domy města. V objektu sídlí Městská
galerie Litomyšl, která zde pořádá výstavy výtvar-
ného umění.
Vpravo: Dům č. p. 127 a bývalá Školní ulice, přejme-
novaná na ulici Josefa Váchala díky sgrafitům,
které realizovali studenti litomyšlské restaurátor-
ské školy podle dřevořezů z Váchalova Krvavého
románu z roku 1920.

Dům č. p. 139, v 16. st. byl v domě zřízen pivovar,
roku 1851 koupila dům rodina Josefa Šimka, syn
Quido byl rázovitá litomyšlská osobnost, malíř –
samouk, náruživý sběratel starožitností, mincí, ale
i běžných zajímavostí. Svou vzácnou sbírku vč.
ručně malované kroniky odkázal litomyšlskému
muzeu.

Náměstí se postupně jmenovalo Horní a Dolní Rie-
grovo, Viktoriaplatz, Riegrovo, Gottwaldovo a od
roku 1990 Smetanovo. 

Pomník Bedřicha Smetany od Jana Štursy – 21.
června 1924 byla odhalena na náměstí bronzová
socha našeho nejvýznamnějšího rodáka.

Protáhlý, asi 500 metrů dlouhý tvar litomyšl-
ského Smetanova náměstí se k oběma koncům
rozšiřuje a u radnice nemá větší šířku než oby-

čejná ulice. V roce 1998 proběhla velká rekon-
strukce, byla upravena dlažba, osazen byl nový
mobiliář včetně osvětlení a ve střední části

byla vytvořena klidová zóna. Po celém historic-
kém jádru města vás provedou informační
bronzové tabulky.     Připravila Lenka Backová
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Zahraniční novináři mají o Litomyšl
zájem – a to je dobře!  
Již od loňského roku je Litomyšl v hledáčcích za-
hraničních novinářů a touroperátorů. Svoji roli
v tom má jistě i zařazení Litomyšle mezi tzv. Kar-
lovská místa – tedy místa, která jsou spojená
s letošním jubilantem Karlem IV.  
Jsme rádi, že tento trend pokračuje i v letošním
roce. Koncem června přijela na dva dny (28.-29.
června) skupina novinářů ze Slovenska včetně
ředitelky tamního zastoupení Nory Gill. Ze zku-
šenosti z veletrhu v Bratislavě víme, že Slováci
velmi rádi a také velmi často jezdí na dovolenou,
ale i výlety či prodloužené víkendy do České
republiky. Také proto máme z této návštěvy
opravdu radost. 
Na zahájení Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl přijeli dva bloggeři až z da-
lekého New Yorku (8.-10. června). V Litomyšli
strávili necelé dva dny. Výstupy z jejich cest mů-
žete sledovat zde: http://thetravelvlogger.com,
www.youtube.com/channel/UC-oxdbBmrzmYd-
mUs4LLJNRA a www.facebook.com/TheTravel-
Vlogger. Zdůrazňovat v době, kdy raketově roste
význam elektronické komunikace a sdílení zá-
žitků na internetu, význam této návštěvy, se
rovná pověstnému nošení dříví do lesa. 
Pro změnu Velké finále Smetanovy Litomyšle si
vybrala skupina novinářů píšících do kulturních
magazínů a deníků ve Skandinávii. Cílem náv-

štěvy nikdy nebývá „pouze” konkrétní pořad
v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Noviná-
řům se ve spolupráci s provozovateli památko-
vých objektů, muzeí a galerií a dalších institucí
vždy snažíme v daném čase ukázat opravdu to
nejzajímavější z našeho města. Kromě samot-
ného zámku a zámeckého sklepení je to samo-
zřejmě revitalizovaný chrám Nalezení sv. Kříže,
regionální muzeum, Klášterní zahrady, Portmo-
neum – Museum Josefa Váchala či Smetanovo
náměstí.
Někteří novináři to k nám mají přeci jen daleko.
Proto prezentace památek UNESCO např. v Ja-
ponsku probíhá především korespondenční ces-
tou. V současné době pracujeme se zahraničním
zastoupením agentury CzechTourism na před-
stavení největších eventů, které jsou v našich
městech UNESCO pořádány. Součástí připravo-
vané kampaně bude samozřejmě i seznámení
s jednotlivými památkami UNESCO, se zajíma-
vostmi jednotlivých destinací, ale i komunikace
s profesionály v cestovním ruchu. Podle slov
Martiny Cílkové, pověřené řízením zahraničního
zastoupení v Japonsku, jsou památky UNESCO
pro prezentaci v zemi vycházejícího slunce na-
prostým základem.                

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

POBYTY U MOŘE S POLOPENZÍ:
Itálie – Lignano 
16.7. – 23.7. 3.990,- Kč 
23. 7. – 30.7.  3.990,- Kč 
30.7. – 6. 8.  3.990,- Kč 
Itálie – Riccione 
30. 7. – 6. 8.  3.990,- Kč 
6. 8. – 13. 8. 4.190,- Kč 
Itálie – Palmová riviéra 
6. 8. – 13. 8. 5.990,- Kč 
3. 9. – 10. 9.  3.590,- Kč 
Chorvatsko – Omiš
16. 7. –  23. 7. 5.990,- Kč 
23.7. – 30. 7.  5.990,- Kč 

Cena zahrnuje: ubytování, stravování,
delegát, zákonné pojištění CK. 
Možnost autobusové dopravy:
od 1.900,- Kč 

www.skalla.cz  •  skalla@skalla.cz
Hradec Králové, tel. 495 530 006
Litomyšl, tel. 461 618 788

LAST MINUTE 2016

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

strana 1 >
Kluci hrají svoje písničky s českými texty a důra-
zem na melodičnost. Na písních z nového alba se
producentsky podílejí bratři Škochovi ze skupiny
Chinaski a je to poznat. Nevěříte? Přijďte se pře-
svědčit na vlastní uši. O týden později se díky Li-
duščině divadlu z Prahy ocitneme v Rozpustilém
kabaretu. A poté se přeneseme až do daleké Bre-
taně. Keltský večírek si užijeme díky hudbě kapely
Bran. I další prázdninový pátek bude stát za to!

Kejklířské divadlo Vojty Vrtka nám bude vyprávět
Velkou cirkusovou pohádku. Ujít si nenechte ani
vystoupení skupiny Vltava, která letos slaví 30 let
své existence! Vltava je i díky neobvyklé poetice
mnohoznačných textů považována za jednu
z nejoriginálnějších kapel na české hudební
scéně. Koncerty této partičky jsou proslulé svojí
uvolněnou atmosférou, prostorem pro improvi-
zaci a skvělými instrumentálními výkony. Na
turné „Já čekám v Čechách” zazní skladby z no-
vinkového alba Čaroděj, ale nebudou chybět ani
hity Prasátko, Bezvadnej chlap nebo Marx Engels
Beatles. V pořadí 154. Toulovcův prázdninový
pátek a poslední červencový bude patřit pohádce
O Sněhurce v podání pražského divadla Pruho-
vané panenky. Tanečnost, veselí a odvaz klezmer
muziky přiveze do Litomyšle skupina Klec. Klec
neinterpretuje klezmer ve folkovém duchu jako
většina jejích českých souputníků – jde o hudbu
s rockovou razantností, která však zároveň ne-
ztrácí skočnost hospodského šramlu. Přijďe si
tedy i zatancovat! 
Srpnové kapely a divadelní společnosti vám
představíme v dalším vydání Lilie. Věříme, že vás
letošní program, jemuž dal záštitu Roman Línek
a podporuje ho Pardubický kraj, zaujal. Vstupné
bude opět dobrovolné, ale drobné doma nene-
chávejte. Stejně jako v minulých letech mohou
pomoci znevýhodněným či postiženým dětem
v rámci sbírky Pomozte dětem. Odměňovat bu-
deme opět také naše nejvěrnější malé diváky.
Během celých prázdnin budeme na hrací karty
udílet razítka za účast a v rámci posledního
prázdninového Pátku losovat mezi těmi nejvěr-
nějšími celkem 18 hodnotných cen.
Tak tedy nezapomeňte – každý pátek o prázdni-
nách, od 18.00 pohádka, od 19.30 koncert – vše
na Toulovcově náměstí. V případě nepříznivého
počasí se akce koná v Music Clubu Kotelna.
Právě zde se bude každý pátek o prázdninách
od 23.00 do 03.00 hodin konat Toulovcova af-
terparty.  

Za pořadatele Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Toulovcovy prázdninové pátky
osmnáctileté 

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: Nelze být vždy hrdina,
ale vždy lze zůstat člověkem.

J. W. Goethe

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města:
Eva Šafářová, Stela a Tereza Gerčákovi,
Antonín Jadrný, Tereza Hašková, Ema
a Tadeáš Lněničkovi, Lilian Dajčová, Miku-
láš Sedláček

Rodičům přejeme hodně radosti nad
dětskými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Milan Dvořák, Miroslav Prokop,
Josef Šimek, Jaromír Džbánek, Václav Vo-
močil, Zbyněk Bečička
85 let – Milena Kozáková,
Drahuše Rybová, Jindřich Nábělek
90 let – Ludmila Jiříčková
91 let – Jana Janoušková, 
Drahoslava Nováková
94 let – Anna Zemanová
95 let – Marie Faltysová
98 let – Anna Soukupová

Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Josef Čáslavský, Praha – Michaela Jiráč-
ková, Hradec Králové, Štěpán Svoboda,
Praha – Petra Součková, Jablonné nad Or-
licí, Petr Nývlt, Česká Třebová – Petra Six-
tová, Česká Třebová, Jan Hubinka,
Litomyšl – Jana Sejkorová, Benátky, Pavel
Straka, Brno – Eva Fidenická, Senica, Jan
Klement, Makov – Lucie Hanusová, Čistá,
Petr Kadidlo, Nová Sídla – Květoslava Jů-
vová, České Heřmanice, Marek Novohrad-
ský, Litomyšl – Eva Moravcová, Svojetice,
František Zach, Svitavy – Alžběta Kolma-
nová, Svitavy, Vlastimil Dostál, Chrast –
Vendula Sýsová, Chrast, Petr Jelen, Hra-
dec Králové – Michaela Hadysová, Hradec
Králové, Lukáš Pavlíček, Litomyšl – Petra
Rejzková, Litomyšl, Aleš Dudek, Bučina –
Renata Horáčková, Bučina, Lukáš Bartoš,
Poříčí u Litomyšle – Eva Vomočilová, Dolní
Újezd, Ladislav Štarman, Horky – Petra Jo-
zífková, Železný Brod, Martin Vomáčka,
Litomyšl – Ludmila Jelínková, Litomyšl,
Maroš Ádi, Velké Kapušany – Lenka Urba-
nová, Litomyšl, Petr Štěpánek, Nyklovice
– Petra Dvořáková, Sádek, Pavel Pirkl,
Česká Třebová – Iveta Prchalová, Janov

Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Alena a Josef Pavlišovi a manželé
Marie a Josef Benešovi z Litomyšle, jubi-
lejní DIAMANTOVOU SVATBU oslavili
manželé Marie a Ladislav Voříškovi z Lito-
myšle – Nedošína. 

Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Václavem Němcem (60 let), Marií Mlejn-
kovou (85 let), Bohumilem Vyčítalem
(66 let), Petrem Jevočinem (77 let)
Vzpomínáme. Věra Kučerová, KPOZ

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

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 V neděli 5. června jsme se s přáteli na motor-

kách zastavili v mé rodné Litomyšli na náměstí
na zmrzlinu. Po návratu domů jsem s hrůzou
zjistil, že jsem zapomněl na litomyšlském ná-
městí na lavičce malé příruční zavazadlo s ve-
škerými doklady, platebními kartami, nemalou
hotovostí a nepostradatelnými brýlemi na
blízko. Ihned jsme spolu s kamarádem vyrazili
zpět, tentokrát autem, s pramalou nadějí, že
najdu tašku na místě. Samozřejmě, byla fuč. Ne-
prodleně jsem tedy pospíchal na místní slu-
žebnu PČR smířen s představou, jaké martyrium
budu muset podstoupit. Policisté mi po zápisu
údajů o mé osobě poskytli telefonní čísla na
banky, abych před sepisováním protokolu mohl
zablokovat karty. Po zablokování první z karet
mi volal syn, že mi nějaký pán dovezl tašku
domů. Takže to s námi asi nebude tak zlé, jak se
dost často tvrdí. Onen poctivý nálezce nezane-
chal na sebe kontakt, pouze přijal zanedbatel-
nou částku na benzin. Z těch málo informací od
syna vím pouze to, že pán je Litomyšlák, může
mu být mezi třiceti až čtyřiceti a vlastním vozem
si i s rodinou udělal neplánovaný výlet do Vyso-
kého Mýta. Pán zřejmě netouží po publicitě

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

a mne nenapadá jiná možnost, jak mu poděko-
vat za to, jak se zachoval. Jen doufám, že čte Lilii
a že mu bude příjemné připomenutí jeho dob-
rého skutku. 

Karel Štindl, sklerotik z Vysokého Mýta
 Děkujeme poctivému nálezci, který koncem

března našel na náměstí moji maskáčovou pe-
něženku s 520 korunami a hodil ji do schránky
městské policie. Rádi bychom se mu odvděčili
dobrým vínem, zajeďte k nám do vinotéky na
Podrybníku (Němčice).   Jakub Chochola s rodiči

 Dlouhé roky byl věrným spolupracovníkem re-
dakce Lilie. Připravoval nejen rubriku Kalendá-
rium, ale později i seriál Po stopách let minulých.
Jeho láskou totiž bylo fotografování a staré
snímky. Těch měl nepřeberné množství a vždy
dokázal vybrat krásné vzpomínkové snímky. Díky
svému archivu se také účastnil besed, kde foto-
grafie mnohdy zaniklých míst prezentoval. Vždy
jsme ho vídali s foťáčkem, jak dokumentuje různé
akce ve městě. Nyní už ho bohužel potkávat ne-
budeme. V úterý 21. června nás ve věku nedoži-
tých 84 let navždy opustil pan Miroslav Škrdla. 
Měli jsme Vás rádi, pane Škrdlo. Budete nám
chybět.                        Za redakci Lilie Jana Bisová

Chce-li někdo z vás stavět věž, což si
napřed nesedne a nespočítá náklad...

Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed ne-
sedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokon-
čení stavby? Jinak – až položí základ a nebude
moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to
uvidí. 'To je ten člověk', řeknou, 'který začal stavět,
ale nemohl dokončit.' Nebo má-li nějaký král táh-
nout do boje, aby se střetl s jiným králem, což ne-
zasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti
tisíci postavit tomu, kdo táhne s dvaceti tisíci? Ne-
může-li, vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě
daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný
z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže
být mým učedníkem. (Lukášovo evangelium
14:28-33)   
Pokud stavitel nespočítá náklady nebo je spočítá
špatně, může se stát, že jeho budova zůstane
nedostavěna. Nebo jaký vojevůdce vyrazí do

války bez řádné strategie? Vybuduješ svůj křes-
ťanský život jen do půlky a potom ho opustíš,
protože jsi nespočítal cenu za odevzdání se Je-
žíši Kristu? O jakou cenu jde? Křesťan může přijít
o společenské postavení nebo majetek. Možná
se bude muset vzdát rozhodování o svých fi-
nančních prostředcích, o využití svého času
nebo o své kariéře. Možná ho lidé budou nená-
vidět a vysmívat se mu, možná se ho zřekne ro-
dina, možná bude muset trpět násilí. Život
s Kristem neznamená bezproblémový život. Mu-
síme pečlivě spočítat, co nás to bude stát, když
se staneme Kristovými učedníky, abychom vě-
děli, do čeho jdeme, a nebyli později v pokušení
se vrátit. Každá ztráta v tomto životě je však ni-
cotná v pohledu do budoucna, neboť … stokrát
víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.
(Mat. 19:29)                

Čestmír Šťovíček,
kazatel Církve adventistů sedmého dne

ZAMYŠLENÍ
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Hajzler Tomáš – Třináct tisíc dní…, Heckmann
Helle – Pomalé rodičovství…, Časostroj, Newkey-
Burden Adele – Metafora, Hervé – Kolem světa
na kole…, Riebauerová – Osm múz mého života,
Stránská – Život s nepřítelem…, Duprée Ulrich –
Ho'oponopono a rodinné konstelace, Kutnohor-
sko…, Lebeděv Sergej – Děti srpna, Preston –
Karmínový břeh, Barreau – Láska v Paříži, Ar-
mentrout – Neohlížej se, Howell Hannah –  Pla-
men z Vysočiny, Riggs Ransom – Sirotčinec
slečny, Kallentoft – Větrné duše, Pecinovský –
Areston, Körnerová Hana – Dlouhá cesta, Von-
druška – Husitská epopej. IV, Lee Harper – Po-
stav hlídku, Bauer Jan – S cejchem vraha…,

Beverley Jo – Snoubenka lorda…, Brycz Pavel –
Střídavá péče pro Kukačku, Kašua Sajjid – Tan-
čící Arabové, Bobek – Trojský lev…, Quick
Amanda – Volání sirén…, Szablowski – Vrah
z města meruněk…, Štulcová – Bratrstvo růže,
Michaels Fern – Oko za oko…, Marold Jiří – Případ
vznešeného prstenu, Kessler Leo – T- Force.
Velký průlom…, Marold Jiří – Tajemství houslo-
vého klíče, Šárková Danka – Zašívaná panenka,
Kaprálová – Berlínský zápisník, Čižova Jelena –
Čas žen, Jerome Klapka Jerome – Oni a já, Enns
Maureen – V moci lásky, Vácha Dalibor – Cestou,
Link – Ctitel, Brown Sandra – Reportér, Doerr
Anthony – Zeď vzpomínek

Poděkování Speciální základní školy
Školní rok zase utekl jako voda. Máme za sebou
spoustu pěkných akcí a zážitků, na kterých se
podíleli nejen učitelé a žáci naší školy, ale také
naši přátelé a podporovatelé, kterým bychom
touto cestou chtěli poděkovat. Jmenovitě městu
Litomyšl, které našim žákům dlouhodobě po-
máhá, a potom také sponzorům, bez kterých by
se některé naše školní a mimoškolní akce ne-
mohly vůbec uskutečnit. Protože si někteří ne-
přáli veřejné poděkování, jsou jejich jména
alespoň na webových stránkách naší školy
www.specialnizslitomysl.cz. Jejich přízně si velmi
vážíme. Konkrétní poděkování za akce pro naše
děti napsaly paní učitelky: 
Pro školní rok 2015/2016 si naše škola vybrala
téma „Učíme se číst očima i srdcem”. Ráda bych
poděkovala p. ředitelce Městské knihovny Lito-
myšl Mgr. J. Kroulíkové a p. A. Brandýské, které
se nám při pravidelných návštěvách knihovny po
celý rok věnovaly a pomáhaly nám toto téma na-
plnit. A. Brandýská žáky 6. a 7. ročníku seznámila
s odděleními knihovny, naučila je hledat v on-
line katalogu a připravovala pro ně různé zají-
mavé aktivity. Každá návštěva knihovny byla
zaměřena na určité téma. Žáci se do knihovny
těšili a čas jim utíkal velice rychle. Zapojili se
také do soutěže o nejlepší čtenářskou třídu a ně-
kteří i do literární a výtvarné soutěže „Kdybych
měl korunu”. V těchto soutěžích byli žáci také
úspěšní. Velmi zajímavý program posledních
dvou návštěv knihovny si pro nás připravila

p. ředitelka Kroulíková. Nadchla nás procházka
městem, při které jsme byli seznámeni se jmény
osobností Litomyšle, které mají vztah k litera-
tuře i hudbě. Děkuji zaměstnancům Městské
knihovny Litomyšl za jejich práci a těším se na
další spolupráci v následujícím školním roce. 

M. Boštíková 

Další poděkování patří Komunitnímu centru
Trstěnice, které žákům i učitelům Speciální zá-
kladní školy Litomyšl umožnilo prožít hezký ví-
kend 20.-22. 5. 2016, a to za výjimečně
příznivých podmínek. Každým rokem dvakrát
pořádáme víkendovou akci „Přežití” a tentokrát
se konala již po šestnácté! Akce Přežití nám
umožní strávit společný čas tím, že si nejen
různě „hrajeme”, ale také se o sebe postaráme
(vaříme, uklízíme, staráme se o oheň atd.). Letos
jsme poprvé pozvali k ukázce Základní kynolo-
gickou organizaci Litomyšl pod vedením pana
Martina Šplíchala se sedmi psy. Děti sledovaly
ukázku výcviku psů a připomenuly si bezpečnost
ve vztahu k nejlepšímu „příteli” člověka. Tento
výcvik uspořádali kynologové ve svém volnu
a režii. I jim patří naše díky. Akce Přežití patří
k nejoblíbenějším aktivitám v naší škole. Letos
se jí zúčastnilo 31 žáků a 7 pedagogů. Společně
s dětmi věříme, že se tato tradice nadále udrží. 

Za všechny 
Hana Hlaváčková a Marie Klusoňová

červenec 2016
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

Chebské dvorky inspirovaly Litomyšl!
Zrodila se nová tradice?
Úkolem České inspirace je inspirovat – potenci-
onální návštěvníky k výletu do našich živých
měst, ale i města navzájem.  
V rámci projektu Ozvěny festivalů byl v Litomyšli
představen festival Chebské dvorky. Zbyněk Illek
s teamem Chebských dvorků nám popřál, aby-
chom zažili krásné pocity ze setkávání se s přá-
teli, vytváření nových přátelství, krásnou
pohodu a umělecké zážitky. Čtyři dny Cheb-
ských dvorků tentokrát také v Litomyšli jsme si
užili báječně. Moc děkuji Terezce Jirouškové,
které se podařilo zajistit celkem devět dvorků,
víc než deset výstavních projektů, šest koncertů,
několik čtení, divadelních představení a poprvé
se v našem městě představila disciplína zvaná
slam poetry. Velké díky patří také majitelům
dvorečků, všem zapojeným umělcům, ale i po-
časí. Na dvorečcích se představili většinou
umělci z Litomyšle nebo ti, kteří jsou s naším
městem nějak spjatí. Celá akce byla jednou
z částí Smetanovy výtvarné Litomyšle. Začínající
umělci z Litomyšle se tak ocitli vedle známých
a zvučných jmen. Program probíhal na dvorku
Kavárny Mandala, Literární kavárny Na sklípku,
Café Kafíčko, Cafebaru Underground, Vinárny
U Mydláře, Hostince U Černého orla či v Galerii
Na dvorečku, ve fortně a na zahrádce 1art. 

Již v průběhu akce nás oslovovali Litomyšlané
a nabízeli nám pro projekci i své dvorky – větši-
nou běžně nepřístupné. Možnost oživit kulturou
i tyto neznámé části Litomyšle je samozřejmě
velmi lákavá. Věříme, že i v pravidelně nabitém
kulturním kalendáři si tato akce najde vždy své
publikum. Malé, intimní koncerty či čtení mají
v kulisách historických dvorečků opravdu kou-
zelnou atmosféru. Tak tedy ať žijí Litomyšlské
dvorky 2017! Přidáte se?         

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury 
a cestovního ruchu, foto Tereza Jiroušková 

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

250 let – 14. 7. 1766 zemřel v Praze František
Maxmilián Kaňka, významný český barokní ar-
chitekt, který vedl dostavbu piaristického
chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, barokně
upravil vnější podobu zámeckého pivovaru.
130 let – 18. 7. 1886 zemřel Josef Buchtele ml.
Byl členem obecního zastupitelstva a prvním
starostou Sokola a poté náčelníkem sokolské
jednoty, velitel hasičů. Stál v popředí veřejného
života v Litomyšli.
80 let – 23. 7. 1936 zamřel v Brně Břetislav
Šťastný, skladatel, absolvent varhanního oddě-
lení pražské konzervatoře. Působil jako učitel
zpěvu na městském pedagogiu v Litomyšli. Byl
sbormistrem pěveckého spolku Vlastimil,
v němž založil ženský hudební sbor. Narozen
v Litomyšli, bratr Oldřicha a Karla Šťastných.
40 let – 7. 7. 1976 zemřel v Litomyšli Josef Ma-
tička, malíř, architekt. Umělecká galerie v domě
U Rytířů v Litomyšli nese jeho jméno. Malíř poprvé
navštívil Litomyšl v roce 1921, od té doby byl čas-
tým návštěvníkem města, které mu poskytlo
mnoho námětů k malbě, tak jako okolní obce Bu-
dislav, Lubná a Desná. Po smrti Josefa Matičky vě-
novala jeho žena soubor jeho obrazů a několik děl
významných českých malířů městu Litomyšl. Ma-
tička je pochován na místním hřbitově. 
65 let – 7. 7. 1951 byl při oslavách 100. výročí na-
rození Aloise Jiráska položen základní kámen
ke spisovatelovu pomníku, který je umístěn na
Olivetské hoře (tvůrcem je Vincenc Makovský).
Na odhalení si musela veřejnost počkat až do 7.
června 1959. 

100 let – 18.-20. 7. 1916 zavítala do Litomyšle
opera Národního divadla Praha, která uvedla
Smetanovu Prodanou nevěstu, Dvě vdovy
a Massenetova Werthera. Před Smetanovou
rodnou světničkou se konal hold Mistrovi.
115 let – roku 1901 byl zvolen v Litomyšli purk-
mistrem lékárník Ph. Mr. Jan Laub, dosavadní
člen městské rady. Byl náměstkem okresního
starosty, předsedou ředitelství a výboru měst-
ské spořitelny, předsedou kuratoria zemské od-
borné a zemské hospodářské školy v Litomyšli.
Působil coby předseda Svazu československého
lékárnictva a předseda Ústředí všech svazů lé-
kárníků v ČSR.
140 let – roku 1876 se zásluhou 22letého nada-
ného právníka a hudebníka Eduarda Pinze, konala
v Litomyšli Smetanova opera „Prodaná ne-
věsta”, poprvé na venkovské scéně. Téhož roku
v listopadu byl zaslán věnec k pražské premiéře
Smetanovy „Hubičky” a byl na jevišti mezi jinými
dary odevzdán mistrovi, tehdy již ohluchlému.
150 let – v roce 1866 postihla Litomyšl během
pruské války epidemie cholery, první úmrtí bylo
18. července, ve městě zemřelo celkem 384
osob. Teprve v září se začal vracet pokojný život
do staré idylické Litomyšle. 

Připravila Lenka Backová
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Události ve fotografiích

Starodávný jarmark nezklamal: V sobotu 18.
června se na Smetanově náměstí opět uskuteč-
nil Starodávný jarmark. Nákupy u různorodých
stánků již tradičně zpestřil doprovodný hudební
program.                              Text a foto Ilona Suchá

Kostely žily i v noci: Litomyšl se již několik let
zapojuje do mezinárodní akce s názvem Noc
kostelů. Stalo se tak i letos 10. června, kdy se
místní kostely otevřely veřejnosti a nabídly jí za-
jímavý program. Každý rok je mottem Noci kos-
telů jiný biblický verš, jehož součástí je právě
slovo „noc”. V letošním roce to byl verš 21,25
z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne
otevřené, NOC tam už nebude.” 

Text a foto Ilona Suchá

Volejbalový turnaj veteránů: Ve Sportovním
areálu za sokolovnou se v sobotu 18. června
uskutečnilo Mistrovství České republiky volej-
balových superveteránů nad 50 let. Konečné
pořadí tohoto pátého kvalifikačního turnaje
skončilo následovně: 1. místo – Slavie Hradec
Králové (2 z hráčů tohoto týmu z Litomyšle),
2. místo – Pivovar Svijany a 3. místo – Pražský
výběr.                                 Text a foto Ilona Suchá

Den otevřených dveří v denním stacionáři:
Ruka pro život o.p.s. uspořádala v úterý 21.
června den otevřených dveří. Uskutečnil se při
příležitosti 6. výročí zahájení provozu denního
stacionáře pro občany s mentálním a kombino-
vaným postižením včetně lidí s poruchou autis-
tického spektra a pro seniory. Návštěvníci si
mohli prohlédnout prostory denního stacionáře
na ulici J. E. Purkyně včetně nových místností
určených pro práci s lidmi s těžkým kombino-
vaným postižením. K vidění byly i výsledky
práce uživatelů, které vznikly v rámci terapeu-
tických činností v multifunkčních dílnách.

Den otevřených dveří Litomyšlské nemoc-
nice: Ve čtvrtek 23. června se v Litomyšlské ne-
mocnici konal den otevřených dveří s mottem
„Přátelská nemocnice”. Návštěvníci si mohli
prohlédnout vybraná oddělení či zhlédnout
ukázky vyšetření. Veřejnosti byla přístupná
také lékárna a její zázemí. V parku poradili s vý-
živou, mohli jste zavítat do „stánku” na samo-
vyšetření prsu, kontrolu znamének, vyšetření
hladiny glykémie, preventivní vyšetření nádoru
tlustého střeva a konečníku, laickou první
pomoc – KPR a další.

Děti slavily svůj den na dopravním hřišti: Me-
zinárodní den dětí oslavila 1. června 3. mateřská
škola na Lidické ulici akcí, která byla nejen zá-
bavná, ale i poučná. Na parkovišti u stadionu na
Černé hoře vzniklo dopravní hřiště a děti se tak
na odrážedlech, kolech, tříkolkách i koloběžkách
vydaly na připravenou dráhu. Nechyběla ani
městská policie, která malé účastníky silničního
provozu odměnila dárečky. Na Výsluní pak na
děti čekaly soutěže, za jejichž splnění opět zí-
skaly odměnu. 

Jak šel Čas v DDM: Na přelomu května
a června se na pár dní proměnil kostelík Roze-
slání sv. Apoštolů na Toulovcově náměstí na
výstavní síň. Konala se zde výstava s názvem
Čas, která prezentovala práce z kurzů
a kroužků při Domu dětí a mládeže Litomyšl.
K vidění tak byly kresby a malby, řezbářské vý-
tvory i výrobky z keramiky od dětí a dospělých. 

Za sokolovnou jako v pohádce: Pohádkový
dětský den zažili návštěvníci Sportovního areálu
za sokolovnou v sobotu 28. května. Čekala na ně
taneční vystoupení, opravna pohádek dr. Chro-
mákové se soutěžemi, malování na obličej, tva-
rování balonků i zábavná stanoviště NADĚJE
Litomyšl. Zaujali také hasiči a jejich technika. Ne-
chyběla dobrá nálada i dobré jídlo a pití.

Muzejní noc plná zábavy: Vernisáž výstavy
k pohádce Tři bratři odstartovala v sobotu
4. června Litomyšlskou muzejní noc. Na náv-
štěvníky čekal bohatý program na zámeckém
návrší a na řadě dalších míst ve městě, který cílil
na děti. Ovšem užili si i dospělí. 

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie



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
17.00 Friday Fever – páteční noc v rytmu současných komerčních hitů, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

2. 7. So 15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu – komentovaná prohlídka, vstupné 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže
16.00-17.15 SL 2016: Carolus IV. – Rex Et Imperator – koncert, vstupné od 90 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 575 
21.00 Flashback – největší retro hity, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
22.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

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
15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu – koment. prohlídka, 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
16.00-21.00 Odpoledne se Saint-Gobain Adfors – Prime Time Voice, Cigánski Diabli, od 19.30 promítání SL Velké finále • Klášterní zahrady 

5. 7. Út 19.30 Komorní orchestr J. Kociana (B. Mimra, O. Sejkora) – koncert • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 251 512 396
21.00 Festive Night – komerční hity, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

6. 7. St 10.00 Památka mistra Jana Husa – připomenutí bohoslužbou s Večeří Páně pod lipami na Toulovcově nám. • kostel Rozeslání sv. Apoštolů 
19.30 Středa, hudby vám třeba: Washington D.C.& The Night´s Joy – občerstvení zajištěno, zdarma • park za Smetanovým domem 
19.30 Flétnový soubor Magistri (Magdalena Tůmová) – koncert • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 251 512 396 
20.00 Wednesday Pure Night – středeční taneční párty ve speciálním vydání, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

7. 7. Čt 19.30 Ursula Herrmann Lomová – varhanní koncert, na programu. C. Franck, L.Vierne • Smetanův dům – malý sál tel. 251 512 396 
8. 7. Pá Otevření dětského koutku – kavárna Mandala otevře další prostory • Kavárna Mandala tel. 733 518 267 

18.00 a 19.30 TPP: O pračlovíčkovi, Sabrage – pohádka a koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333 
19.30 Petr Ries (kontrabas) a Martin Fila (klavír) – koncert • Smetanův dům, malý sál tel. 251 512 396 
20.00 Clasixx Night – clubová noc a dj Leemac, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
22.00 Toulovcova afterpárty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

9. 7. So 14.00 4. kornická lávka – občerstvení, hudba zajištěna, startovné 10 Kč • Kornice  tel. 608 053 585
15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu – koment. prohlídka, 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
19.30 Leoš Čepický (housle) a Václav Mácha (klavír) – koncert, • Smetanův dům – malý sál tel. 251 512 396
21.00 Just Dance! – současné klubové hity a Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
22.00 Dance párty – dj Magdi-da, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

10. 7. Ne 15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu – koment. prohlídka, 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
16.30 Koncert smíšeného pěveckého sboru Salvátor Chrudim - premiéra Mše As - dur pro smíš. pěv. sbor a varhany • kostel Povýšení sv. Kříže 
19.30 I. Štraus a M. Štrausová (housle), J. Pěruška (viola), M. Pěruška (housle), M. Sekera (klavír) – koncert • Smetanův dům 

11. 7. Po 19.30  Č. Pavlík (housle), M. Sekera (klavír), L. Čermáková a J. Holeňa (klavír) – koncert • Smetanův dům – malý sál 
12. 7. Út 10.00 Toulky Litomyšlí s rytířem Toulovcem – nutná rezervace předem na tel. 777 637 888 • Klášterní zahrady tel. 777 637 888

19.30 Michal Kaňka (violoncello) a Miroslav Sekera (klavír) – koncert • Smetanův dům – malý sál tel. 251 512 396 
13. 7. St 9.00 Výlet s RC: Pěší výlet na Suchou – sraz v 9.00 na Toulovcově náměstí, návrat dle domluvy • Toulovcovo náměstí tel. 607 605 720

19.30 Závěrečný koncert účastníků Setkání přátel komorní hudby 2016 • Smetanův dům – malý sál tel. 251 512 396
20.00 Wednesday Mania – středeční taneční párty, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

14. 7. Čt 19.30 Hu – Hu večer – humor v hudbě • Smetanův dům – malý sál tel. 251 512 396 
15. 7. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Rozpustilý kabaret, Bran – pohádka a koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333 

21.00 Houseland – obligátní house párty pod taktovkou těch nejlepších, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
22.00 Toulovcova afterpárty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

16. 7. So 8.00-11.30 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 602 202 580
10.00-16.00 Pojďte s námi do pohádky... – letní pohádkové tvoření pro milovníky pohádek • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287 
11.00-23.00 Life – Litomyšl festival – No name, M. Ztracený, Voxel, V.Mišík & Etc, Th!s & V. Kotek, Dirty Way, Dědovy blechy, od 280 Kč • Primátorská hráz 
15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu – koment. prohlídka, 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
17.00 Malé pivní slavnosti a steaky • Cafebar Underground tel. 725 846 248
21.00 LiFe 2016 afterparty – oficiální afterparty festivalu LiFe, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
22.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

17. 7. Ne 15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu – koment. prohlídka, 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
19. 7. Út 8.30-16.00 Prodej vyřazených knih a knižních darů • městská knihovna tel. 461 612 068 
20. 7. St 10.35 Výlet s RC: Koupaliště Cerekvice nad Loučnou – sraz v 10.35 na aut. nádr. v Litomyšli, zpět v 15.00 nebo v 17.10 vlakem tel. 607 605 720 

17.00 Svět kostiček – vernisáž rozsáhlé výstavy stavebnice Lego • zámecká jízdárna tel. 777 100 897
19.30 Středa, hudby vám třeba: Do větru & Tony Joch a spol. – občerstvení zajištěno, zdarma • park za Smetanovým domem 
20.00 Wednesday Pure Night – středeční taneční párty ve speciálním vydání, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

21. 7. Čt 7.45 Toulky Litomyšlí s rytířem Toulovcem – nutná rezervace předem • Klášterní zahrady tel. 777 637 888 
22. 7. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Velká cirkusová pohádka, Vltava – pohádka a koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333 

21.00 Commercial party – klasická komerční noc, dj Tomáš Kadlec, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
22.00 Toulovcova afterpárty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

23. 7. So 15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu – koment. prohlídka, 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
17.00 Adam a Vejce s kapelou – tichý akustický folkový večírek • Cafebar Underground tel. 725 846 248
20.30 Postřižiny – muzikál na motivy Bohumila Hrabala, vstupné 260 Kč v předprodeji a 290 Kč na místě • zámek – I. nádvoří tel. 461 613 239
21.00 Johny Machette Live – živý koncert populárního českého rappera, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
22.00 Hudební kouzla – dj Hudy, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

24. 7. Ne 15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu – koment. prohlídka, 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
27. 7. St 9.00 Výklad karet – po celý den dle objednání, Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 

10.05 Výlet s RC: Nedošín – Tržek – sraz v 10.05 na autobus. nádraží v Lit., zpět v 15.06 vlakem z Tržku • autobus. nádraží tel. 607 605 720 

v Litomyšli v červenci 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) 
So, Ne 2., 3. 7. Hra peněz – film USA, thriller/drama, 100 min., titulky, 120 Kč
St 6. 7. Děda – film ČR, komedie/rodinný, 115 min., 100 Kč
Čt 7. 7. Očista: Volební rok – film USA/Francie, horor/thriller, 115 min., titulky, 110 Kč
So 9. 7. Legenda o Tarzanovi ve 3D – film USA, dobrodružný/akční, titulky, 110 min., 130 Kč
Ne 10. 7. Legenda o Tarzanovi – film USA, dobrodružný/akční, titulky, 110 min., 110 Kč
St, Čt 13., 14. 7. Pařba v Pattayi – film Francie, komedie, 100 min., titulky, 100 Kč
So 16. 7. Teorie tygra – film ČR, komedie/drama, 110 min., 100 Kč
Ne 17. 7. Captain America: Občanská válka – film USA, akční/sci-fi/thriller, 120 min., titulky, 100 Kč
St, Čt 20., 21. 7. Kniha džunglí – film USA, dobrodružný/fantasy, 110 min., 90 Kč
So, Ne 23., 24. 7. Učitelka – film ČR/Slovensko, drama, 105 min., 120 Kč
St, Čt 27., 28. 7. Alenka v říši divů: Za zrcadlem – film USA, dobrodružný/rodinný/fantasy, 100 min., 100 Kč
So, Ne 30., 31. 7. Jason Bourne – film USA, akční/thriller, 110 min., titulky, 120 Kč
St 3. 8. Zhasni a zemřeš – film USA, horor, 95 min., titulky, 110 Kč
Čt 4. 8. Za láskou vzhůru – film Francie, komedie/romantický, 120 min., titulky, 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
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
So 9. 7. Angry Birds ve filmu ve 3D – film USA, animovaný, 100 min., 120 Kč
Ne 10. 7. Angry Birds ve filmu – film USA, animovaný, 100 min., 100 Kč
So 16. 7. Doba ledová: Mamutí drcnutí ve 3D- film USA, animovaný/komedie, 100 min., 140 Kč
Ne 17. 7. Doba ledová: Mamutí drcnutí – film USA, animovaný/komedie, 100 min., 120 Kč
So 23. 7. Hledá se Dory ve 3D – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min., 120 Kč
Ne 24. 7. Hledá se Dory – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min., 100 Kč
So, Ne 30., 31. 7. Ratchet a Clank: Strážci galaxie – film USA, animovaný/akční/komedie/sci-fi, 95 min., 90 Kč

LETNÍ KINO V AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky představení vždy po setmění (pokud není uvedeno jinak)
Pá 1. 7.  Mimoni – film USA, animovaný/komedie, 90 min, 50 Kč
Pá 8. 7. Hodinový manžel – film ČR, komedie, 100 min., 50 Kč
Pá 15. 7.  Marťan – film USA, sci-fi, akční, dobroudružný, 130 min, 50 Kč
Pá 22. 7.  Řachanda – film ČR, pohádka, 105 min, 50 Kč
Pá 29. 7.  Jak básníci čekají na zázrak – film ČR, komedie, 110 min, 50 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

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

27. 7. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Pohoranka – občerstvení zajištěno, zdarma • park za Smetanvým domem tel. 461 613 239
20.00 Wednesday Mania – středeční taneční párty, dj styx, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

29. 7. Pá 18.00 a 19.30 TPP: O Sněhurce, Klec – pohádka a koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333 
21.00 Dash Night – komerční pecky, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
22.00 Toulovcova afterpárty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

30. 7. So 15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu – koment. prohlídka, 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
18.30 Koncert Pavla Horníčka, Ondřeje a Jana Filipi – trio hudebníků v kombinaci zpěvu, kytary a cajonu • Kavárna Mandala tel.733 518 267
21.00 Push The Button – funky night s Glennem a Parottem, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
21.30 Jméno – divadelní komedie v režii Jana Julínka, herci nezávislé divadelní scény SemTamFór ze Zlína, 200 Kč • Klášterní zahrady tel. 777 637 888 
22.00 Music párty – dj Negr, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

31. 7. Ne 15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu – komentovaná prohlídka, vstupné 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže 
3. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Věneband & host – občerstvení zajištěno, zdarma • park za Smetanovým domem tel. 461 613 239
5. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: DlouŠiBy aneb Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Jananas – pohádka a koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí 

22.00 Toulovcova afterpárty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 8. So 10.00-22.00 Litomyšlský pivní festiválek – soutěže, široké pivní portfólio, živá hudba, zdarma • Toulovcovo náměstí tel. 776 887 719

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

2. 7. So 9.00 Červencové jezdecké závody – hobby + ZM – S** • Jízdárna – Hřebčín Suchá
    14.00 Turnaj ve stolním fotbálku – smíšené dvojice • Cafebar Underground
    14.00 Litomyšlský pohár ve stiga-hokeji 2016 – 7. kolo • dům dětí a mládeže
8.-9. 7. Pá-So Aerovleky – setkání modelářů s modely výkonných větroňů a maket • Modelářské letiště Vlkov
22.-24. 7.Pá-Ne Windsurfing, paddleboarding, tenis kempy – třídenní kurz • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
27. 7. St 18.00 Středeční turnaj ve stolním fotbálku – pro začínající hráče, startovné zdarma • Music Club Kotelna
29.-31. 7. Pá-Ne Windsurfing, paddleboarding, tenis kempy – třídenní kurz • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
31. 7. Ne 17.00 Turnaj ve stolním fotbálku – dámský turnaj • Cafebar Underground

KAM ZA SPORTEM



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 30. 9 Jiří Bělohlávek: Abstraktní svět „první filozofie" – výstava obrazů • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 3. 7 Příroda Litomyšlska – listnatý les – malá výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 31. 7 Jindřich Vodehnal: Fotografie – výstava • Bobo Cafe • Po-Pá 8.30-19, So 9-19, Ne 10-19
do 30. 9 Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit – interaktivní programy • Rodný byt Bedřicha Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 2. 10 Nová expozice městské obrazárny – české umění 19. a 20. století • městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 29. 10 Sobotní farmářské trhy • Toulovcovo náměstí • soboty 8-11.30
do 29. 7 Ilustrátoři dětských knih – výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
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
do 18. 9 Tři bratři – výstava o vzniku filmu Jana a Zdeňka Svěrákových • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 10. 7 Ať rozkvetou růže i broskvoně – výstava obrazů • Galerie Zdeněk Sklenář • denně 10-18
do 3. 7 Festivalové menu Smetanovy Litomyšle – festivalový jídelní lístek • Hotel Aplaus **** • 11.00
do 31. 8 Lena Škeříková: Duše tvář – výstava fotografií • regionální muzeum, Rócafé • Út-So 9-18, Ne 10-18
do 10. 7 Staré, starší, nejstarší kočárky – výstava kočárků a všeho kolem, vstupné dobrovolné • Husův sbor • So 13-17, Ne 11-17, Út a Čt 8.30-11.30
od 5. 7 do 2. 10 Příroda Litomyšlska – rybníky – malá výstava rostlin a živočichů typických pro rybníky • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 8. 7 do 8. 9 Radek Jaroš: Koruna Himaláje – výstava velkoformátových fotografií • Klášterní zahrady • 8-22
od 8. 7 do 9. 7 Wagyu – nevšední gastronomický zážitek – ochutnávka špičkového hovězího masa z chovného plemene Wagyu – Kobe • restaurace U Kolji • 11.00
od 16. 7 do 17. 7 Borůvkové hody – borůvkové knedlíky, koláče, borůvková polévka, nočky se žahourem a spousta jiných dobrot • restaurace Veselka • 11.00
od 21. 7 do 4. 9 Svět kostiček – rozsáhlá výstava stavebnice Lego • zámecká jízdárna • 10-18
od 22. 7 do 31. 7 Dny španělské kuchyně • Hotel Aplaus **** • 11.00
do 2. 10. Andělé na návrší – interaktivní expozice sakrálního umění • zámecké návrší • denně 10-18
do 2. 10. Litomyšlení – dětský program • zámecké návrší • denně 10-18

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
do 10. 7. Haushoferova krajinářská škola • Galerie Kroupa • denně 10-18
do 10. 7. Tohle není poesie (Zhroucení citů) – figurální umění ze sbírky Roberta Runtáka • zámecký pivovar • denně 10-18 
do 31. 12. Tvář – příběh ztracení a touha znovunalézání • kostel Nalezení sv. Kříže • denně 14-18 
do 3. 7. Andrea Stašková: Vně, uvnitř • Galerie ve dvoře a Galerie Pakosta ve Váchalově ulici • denně 14-18 
do 6. 7. Vladimír Komárek: Potkat anděla – grafické listy ze sbírky Svetozára a Jitky Pantůčkových • přístavba piar. koleje • Po-Pá 14-18, So-Ne 10-18 
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 
do 30. 9. Daniel Pešta: Záznamy noční hlavy • White Gallery v Osíku • červenec denně 13-17, srpen pouze Pá-Ne 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
do 2. 10. Jiří Sozanský, 1969 Rok zlomu – výstava českého výtvarníka • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
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 
do 11. 9. Fauna bájná i skutečná v mědirytinách Antonia Tempesty – výstava • Červená věž – areál fakulty restaurování • Po-Pá 8-15, So-Ne 10-17
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

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Dle počasí otevřeno buď koupaliště nebo krytý bazén od
9.00-20.00.
Provozní doba na www.bazen-litomysl.cz

 Plovárna, tel.: 461 315 011 
Otevřeno denně 9.00-20.00
V provozu 25metrový bazén se solárním příhřevem vody a
tobogán a velký 50metrový 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. 

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO, 18.30, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00, 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 • 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, plá-
žový volejbal, nohejbal
• 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

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin na www.litomysl-veselka.cz

SPORT, CVIČENÍ

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
SVITAVY 9. 7. 9.00 Pivní slavnosti a výstava hist. vozidel – Janko Kulich & Kolegium, Stopangin, O5 & Radeček, SUE, Fleret... vstup zdarma • náměstí Míru

22.-23. 7. Rosnička – hudební festival současnosti, pestrý a zajímavý program, začátek 21:30 • areál rybníka Rosničky
13. 8. 19.00 Písníčkáři v parku – Petr Linhart + Jirka Hilčer & Barbara Neničková (Helemese) • park Jana Palacha 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 10. 7. 16.00 Hledá se Evelína – dětské představení (divadlo Slunečnice) • zámek MT 
16. 7. 18.00 Oživlé prohlídky – prohlídky s programem • zámek MT
23. 7. 16.00 Moravskotřebovský bramborák – hudební festival, folk a country, do 24.00 • zámek MT 

VYSOKÉ MÝTO do 31. 8. Promenádní koncerty – tradiční koncerty dechových hudeb, jednou za dva týdny • nám. Přemysla Otakara II.
do 31. 8. Vysokomýtské kulturní léto – kino, divadla, koncerty • 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.-14. 7. Filmový týden – Lída Baarová, Osm hrozných, REVENANT Zmrtvýchvstání, Pat a Mat ve filmu • Kino Bystré, denně v 19.00, dětské v 17.00 

16. 7. 14.00 Zábavné odpoledne se SDH Bystré – cvičení výjezdové jednotky, ukázky dovedností, soutěže. Hraje DJ Žužu • areál hasičské zahrady
17. 7. 21.30  Letní kino – promítání filmu Jak básníci čekají na zázrak • areál hasičské zahrady  
30.-31. 7. Mistrovství SAC ČR 2016 – cyklistické závody, první den časovka jednotlivců, druhý den silniční závod, informace a přihlášky na www.bystre.cz

LUBNÁ 5. 7. 13.00 Lubenská křídlovka – hrají Poličanka, Bobrůvanka, Libkovanka, parkování v areálu, občerstvení, vstupné 130 Kč • letní areál
23. 7.  20.00 Pouťová zábava – hraje Rytmik Jedlová • letní areál 
30. 7.  20.00 Pouťové dozvuky – hraje ROCK FACTOR• letní areál 

OLDŘIŠ 1. 7.  17.00 Den otců i těch budoucích – soutěžní odpoledne pro celou rodinu, končí táborákem s kytarou • areál za Orlovnou
15.-17. 7. Pouťové slavnosti – 15. 7. - 20.00 diskotéka, 16. 7. - 20.00 tan. zábava – hraje Kyvadlo, 17. 7. odpoledne posezení s hudbou • areál za Orlovnou 

POLIČKA do 31. 8. Poznávej se! – interaktivní výstava s exponáty z libereckého centra vědy a zábavy iQLANDIE • Centrum Bohuslava Martinů
2.-6. 7. Královské slavnosti – představení a ukázky formou tradičních hradních slavností • hrad Svojanov 
12.-17. 7. Život na věži – kostýmové prohlídky • světnička Bohuslava Martinů 
23. 7. Festival akustické hudby – festival představující netradiční hudební žánr klasické country a folk neozvučené hudby • hrad Svojanov 

POMEZÍ 16. 7. Oslavy 130 let založení SDH Pomezí • areál u ZŠ horní
SEBRANICE 24. 7. Anenská pouť • Vysoký Les, 15.00 mše svatá, 16.00 posezení s harmonikou

28. 7. 17.00 Pohádka Jeníček a Mařenka – zahraje loutkové divadlo Kozlík • Kaliště u křížku pod lípami
ŠIROKÝ DŮL 2. 7. Sraz veteránů – startovné do r. v. 1945 zdarma, do r. v. 1980 100 Kč • 9.00 prezentace, 13.00 vyjížďka, 15.00 vyhlášení

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

více na www.ceskainspirace.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ 1.-3. 7. 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866 • historické centrum města • areál bojiště Chlum
CHEB 22. a 29. 7. Hrnčířský swing • statek Nový Drahov
JINDŘICHŮV HRADEC 14.-16. 7. Folková růže – festival folkové hudby • st. hrad a zámek J. Hradec, kaple sv. Maří Magdaleny
KUTNÁ HORA 10.-12. 7. Creepy Teepee – festival alternativní hudby soustředěný na nejaktuálnější dění na hudební scéně
POLIČKA 22.-23. 7. Colour Meeting Polička – mez. festival, hudba, dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna • poličský park u hradeb
TELČ 29. 7.-14. 8. Prázdniny v Telči a Parní léto – koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy, jízdy parním vlakem, expozice historie železniční dopravy 
TŘEBOŇ 15.-16. 7. Historické slavnosti Jakuba Krčína – renesanční sláva Třeboně i díla slavného rybníkáře Krčína, hudba, šermíři, hist. řemesla, ohňostroj

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE
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Litomyšlská nemocnice: 
Ortopedické oddělení – část 2.

Ortopedie se nezabývá pouze implantacemi to-
tálních endoprotéz. Další významnou položku
v našem operačním spektru tvoří výkony artro-
skopické prováděné na ramenním, kolenním
kloubu a hleznu, a to buď z důvodů úrazových,
nebo degenerativních.  Jde o miniinvazivní ope-
race (tzv. výkony klíčovou dírkou). Mezi nejsloži-
tější z nich patří stabilizace ramenních kloubů,
hlezna a pravděpodobně nejznámější plastika
předního zkříženého vazu. V posledních letech
je zřejmý trend ke stále menší invazivitě, který
úspěšně uplatňujeme i na našem pracovišti. Vý-
hoda tohoto trendu je rychlejší rekonvalescence,

a tedy i rychlejší návrat k běžné aktivitě. Těchto
výkonů provedeme ročně přibližně 350.
Z dalších výkonů provádíme například operace
statických deformit přednoží (vbočený palec,
příčné plochonozí) a mnoho dalších v celkovém
počtu asi 300 za rok.
V neposlední řadě je nutné zmínit i operace pro
úrazy pohybového aparátu, zejména pak pro
zlomeniny krčku kosti stehenní, zlomeniny pažní
kosti v oblasti ramene, zlomeniny v okolí kloub-
ních náhrad (tzv. periprotetické) a samozřejmě
také velmi časté úrazy kolenního kloubu.
Tým pracovníků ortopedického oddělení tvoří 8
lékařů, 10 sester a 4 sanitářky, trvale u nás rov-
něž pracují 2 fyzioterapeutky.
Při léčbě dětských pacientů spolupracujeme

s předními pracovišti v České republice, zejména
s ortopedií v Dětské nemocnici v Brně pod vede-
ním profesora Poula a dětskou ortopedií profe-
sora Dungla v pražské nemocnici Na Bulovce.
Spolupracujeme rovněž s ortopedickými klini-
kami ve FN Brno Bohunice a FN U sv. Anny.
Závěrem mi dovolte,  abych vám popřál pevné
zdraví, a pokud budete potřebovat péči našeho
oddělení, věřím, že u nás budete spokojeni.

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

SERIÁL

Druhé místo ve Frejkově ceně patří
lékaři Litomyšlské nemocnice
Již od roku 1999 je udělována mladým ortope-
dům Frejkova cena. Obdržet ji mohou lékaři do
35 let za nejlepší odbornou přednášku. Ocenění
je předáváno v rámci Frejkových dnů, které letos
připadly na 16. a 17. června. Druhé místo si z Brna
odvážel MUDr. Roman Hanák z Ortopedického
oddělní Litomyšlské nemocnice.  
„Frejkovy dny jsou ortopedický kongres, jehož
součástí je soutěž ortopédů do 35 let o Frejkovu
cenu. Úspěchem bylo už to, že přednášky našich
tří mladých kolegů byly zařazeny do programu
symposia,” upřesnil zástupce primáře Ortope-
dického oddělení Litomyšlské nemocnice
MUDr. Vít Heblt. MUDr. Martin Kulhánek prezen-
toval téma Akutní rekonstrukce kolenních
vazů s užitím augmentace – první zkušenosti,
MUDr. Tomáš Strnad přednášel o Modifikované
metodě WEBER ILF a MUDr. Roman Hanák vy-
stoupil v programu s tématem Naše zkušenosti
s All-inside rekonstrukcí PZV. V rámci udělení
ceny je hodnocen věk autorů, originalita práce,
přednes i doložená prezentace. „Z celkových 29
přednášek byly odbornou komisí vybrány k oce-
nění tři. Potěšilo nás, že na druhém místě skončil
lékař Ortopedického oddělení Litomyšlské ne-
mocnice MUDr. Roman Hanák,” sdělil Vít Heblt.
Doktor Hanák je na ortopedickém oddělení v Li-
tomyšli od roku 2013. Promoval na Lékařské fa-
kultě Univerzity Palackého Olomouc v roce
2012. „Umístění se na druhém místě v tak velké
konkurenci, jaká na Frejkových dnech byla, jsem
opravdu nečekal. O to víc mě těší, že se to po-
vedlo. Frejkova cena je v českém ortopedickém

povědomí velice prestižní ocenění a výsledek,
že 2. místo doputovalo k nám na ortopedii do
Litomyšle, je myslím nad očekávání překvapivý
a výborný, když si člověk uvědomí, že operativa
a rozvoj nových metod na ortopedii naší veli-
kosti může hrdě soutěžit, a dokonce i překonat
některé práce lékařů z větších i fakultních ne-
mocnic z celé ČR,” reagoval MUDr. Radek Hanák
a dodal: „Moje práce shrnovala soubor bezmála
sedmdesáti pacientů po plastice předního zkří-
ženého vazu v koleni novou artroskopickou
technikou All-Inside, kterou jsme začali na
našem oddělení zavádět koncem roku 2014.
Hodnotil jsem pooperační výsledky u všech pa-
cientů, výhody metody oproti starším techni-
kám a použití nově i při akutním poranění
předního zkříženého vazu, což do nedávna ne-
bylo zvykem provádět bezprostředně v krátkém
období po úraze. Vzhledem k tomu, že náš sou-
bor patří mezi jeden z největších v ČR, byly na
Frejkových dnech výsledky mojí studie ozna-
čeny jako velmi validní a posunující vývoj této
nové metody kupředu. Samozřejmě moje velké
dík patří celému našemu týmu a především
MUDr. Hebltovi, který All-Inside techniku přivedl
k nám na pracoviště. Jako hlavní operatér od-
operoval většinu našich sledovaných pacientů,
učí mě touto metodou operovat a byl i mým od-
borným konzultantem při přípravě přednášky na
Frejkovy dny.”
Cílem udílení ceny je snaha o vychovávání no-
vých ortopedů, kteří budou schopni svou práci
nejen dokonale zrealizovat, ale i prezentovat na
odborných fórech. Součástí ceny je také studijní
pobyt na některém z renomovaných evropských
či světových pracovišť. Frejkova cena je udělo-
vána od roku 1999. Historicky první Frejkovu
cenu získala MUDr. Eva Matějková z ortopedic-
kého oddělení nemocnice Třebíč s prací: Ope-
rační léčba rhizartrózy. 

Jana Bisová, foto archiv MUDr. Radka Hanáka

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
Út 5. 7. MUDr. Přichystalová
St 6. 7. MUDr. Slavík
So 9. 7. MUDr. Přichystalová
Ne 10. 7. MUDr. Přichystalová
So 16. 7. MUDr. Tišlerová
Ne 17. 7. MUDr. Přichystalová
So 23. 7. MUDr. Sláma
Ne 24.7. MUDr. Sláma
So 30. 7. MUDr. Slavík
Ne 31. 7. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
Út 5. 7. MUDr. Švábová
St 6. 7. MUDr. Beňová
So 9. 7. MUDr. Filová
Ne 10. 7. MUDr. Filová
So 16. 7. MUDr. Hájková
Ne 17. 7. MUDr. Jílková
So 23. 7. MUDr. Kopecká
Ne 24.7. MUDr. Pilařová
So 30. 7. MUDr. Papoušková
Ne 31. 7. MUDr. Pecinová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Út 5. 7. U Slunce, 461 612 678
St 6. 7. U Slunce, 461 612 678
So 9. 7. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 10. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 7. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 17. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 7. U Slunce, 461 612 678
Ne 24.7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 30. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 31. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
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
9.-10. 7. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
16.-17. 7. MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, t. 606 182 715
23.-24. 7. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
30.-31. 7. MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369

ROZPIS SLUŽEB

Omluva
Vážení čtenáři,
omlouváme se za chybu redaktora, který v červ-
novém čísle Lilie uvedl nesprávný rozpis služeb
stomatologie.                                   redakce Lilie

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: • Pardubický kraj
vyhlásí v září druhé kolo kotlíkových dotací • In-
vestice do krajských nemocnic se letos vyšplhají
na 168 milionů korun • Co bychom měli vědět
o požární ochraně

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-
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POZVÁNKY 

Simona Stašová opět v Litomyšli,
opět pro speciální školu 
Stalo se již tradicí, že jednou na podzim přijíždí
do Litomyšle v současnosti nejpopulárnější
česká herečka Simona Stašová, aby svojí osob-
ností podpořila místní speciální základní školu.
Jak herečka říká: „Těm, kteří si do života nevy-
táhli tak šťastnou kartu jako my ostatní, je po-
třeba pomáhat. A jestli někdo může, tak je to
jeho povinnost!” Simona Stašová se ve středu 7.
12. 2016 představí ve Smetanově domě v roli,

o které tvrdí, že je to přesně to, co touží v této
době říkat. Simona Stašová bude opět excelovat
ve všech postavách hry SHIRLEY VALENTINE. 
Přijďte, nebudete litovat! Výtěžek ze vstupného
bude použit litomyšlským sdružením Společně
dětem na potřeby dětí ze speciální základní
školy. Vstupenky v předprodeji v litomyšlském
Informačním centru na Smetanově náměstí od
1. 7. 2016.                                             Pavel Sršeň

Bohdan Kopecký – Vladyka z Bídy
Velkou retrospektivní výstavou
připomene městská galerie
tvorbu, ale i životní osudy akade-
mického malíře a litomyšlského
rodáka Bohdana Kopeckého. Na
výstavě budou prezentována
nejen jeho ikonická díla inspiro-
vaná Litomyšlí, Mosteckem a za-
chycující krajinu utvořenou
sopečnou činností, ale i drobnější
práce, které vytvářel pro potěšení
svých přátel. Výstava představí
také autorovu bohatou ilustrátor-
skou činnost. Vernisáž výstavy se
uskuteční v pátek 1. 7. v 17.00 hod.
před domem U Rytířů. K výstavě
byla ve spolupráci s Regionálním
muzeem v Litomyšli a nakladatelstvím Arbor
vitae vydána publikace Martina Boštíka a Stani-
slava Vosyky „Vladyka z Bídy. Malíř a Litomyšlan
Bohdan Kopecký”, která bude slavnostně uve-
dena během vernisáže. Návštěvníci mohou vý-
stavu v domě U Rytířů zhlédnout až do 2. 10. 
Na litomyšlskou expozici navazuje také výstava
Bohdan Kopecký – Studentská léta (tvorba z let
1945–1950), která bude od 1. 7. do 2. 10. probíhat
v Kulturním domě města Holic. V letech 1945 až
1950 studoval Kopecký pražskou akademii a pod
vedením profesora Otakara Nejedlého začíná
formovat svůj výtvarný přístup a umělecký ru-
kopis. Již v tomto období se nezapře jako bri-
lantní kreslíř, skvělý pozorovatel okolí, milující
přírodu a své rodné město. Na výstavě, která se
koná v rámci oslav 680 let od první písemné
zmínky o Holicích, budou prezentována některá
Kopeckého díla veřejnosti vůbec poprvé. 

Bohdan Kopecký (1928–2010) vy-
studoval akademii výtvarných
umění, v 50. letech byl nucen na-
stoupit vojenskou službu u Po-
mocných technických praporů
v Záluží u Mostu, kde později pů-
sobil i jako horník, a právě místní
lidskou činností zdevastovaná kra-
jina se stala inspirací pro jeho
tvorbu. Expresivně pojednané ob-
razy krajin rozdrásaných těžbou
uhlí se plní baladičností a symbo-
lickou snovostí, obracející se
k dějům a životu uprostřed uhel-
ných hald. Na konci 70. let musel
Kopecký krajinu severních Čech
opustit, natrvalo se vrátil do Lito-

myšle. Odchodem z Mostecka se uzavřela nejen
jedna jeho životní, ale i umělecká etapa. V době
normalizace nemohl svoje díla vystavovat ani
prodávat, v novém prostředí jako by nenacházel
inspiraci, maluje jen výjimečně. Zapojuje se do
společenského života Litomyšle (chodí s přáteli
na pivo, jezdí na turistické základny místní tělo-
výchovné jednoty,…). Novou vzpruhu pro jeho
tvorbu přinese až doba po pádu komunistického
režimu, kdy si plní svoje sny o návštěvě sopečné
krajiny. Odjíždí na Kanárské ostrovy a Havaj.
Tyto oblasti mu přinášejí inspiraci, kterou hledal,
horlivě se vrací k malování. Obrazy lávových polí,
znázorňující neustálou proměnu sopečné kra-
jiny, tak uzavírají tvorbu Bohdana Kopeckého,
která se doslova i symbolicky neustále obracela
pod povrch Země a hledala v jejích hlubinách.

Zuzana Tomanová, foto Martin Polák

Bohdan Kopecký,
Autoportrét, 1947

Koncertní recitál Davida Deyla 2016 
Koncert se nese v duchu classical crossover, ve
kterém David natočil své poslední album V ozvě-
nách. Za doprovodu piana, violoncella, houslí,
violy a nylonové kytary zazní hity nejen z poslední
vlastní tvorby Davida, jako je například aktuální
skladba V ozvěnách, která získala Slavíka za nej-
oblíbenější píseň, či Mít tě blíž, ale i nově s če-
ským textem nazpívané světové filmové
a hudební hity (For Always, Feelings, Ptáci v trní
a mnoho dalších). Diváci však určitě nebudou
ochuzeni o Davidovy stálice, mezi které před-
nostně patří Akorát, Počítám, Lež a nech si lhát
či Hry o nás. Jenom tyto čtyři písně mají dohro-
mady na Youtube téměř 12 milionů zhlédnutí. 
Na Davida se můžete přijít podívat a poslechnout
si ho do Smetanova domu v Litomyšli dne 5. 10.
2016 od 19.00 hodin. Vstupenky jsou v předpro-
deji u Ticketstream a na jejich prodejních místech
včetně Informačního centra Litomyšl od 1. 7. 2016.
Jeho stále rostoucí fanouškovská základna,
která zahrnuje všechny generace, se čím dál tím
více rozšiřuje o zralé a vyspělé posluchače, kteří
oceňují jeho hudební nadání, tvorbu a dar přiná-

šet jejich srdcím něco nového, obohacujícího.
Charismatický zpěvák v crossoveru našel žánr
svému srdci blízký, ve kterém může naplno vy-
užít své hlasové dispozice. „David je jeden
z mála zpěváků, který si na své desky píše téměř
každou píseň sám, a o to víc je spolupráce s ním
zajímavější,” Marcus Tran.  

Dana Janovská, foto Ondřej Pýcha

Muzikál Postřižiny
zazní na I. zámec-
kém nádvoří 

Jan Rosák v muzikálu Postřižiny jako Dr. Gruntorád. 

Duchovní koncert
pěveckého sboru
Salvátor
Smíšený pěvecký sbor Salvátor Chrudim spo-
lečně s farností města Litomyšl srdečně zve
všechny příznivce krásné hudby na duchovní
koncert, který se uskuteční v neděli 10. července
v 16.30 hod. v prostorách kostela Povýšení sva-
tého Kříže v Litomyšli. Zazní premiéra Mše As –
dur pro smíšený pěvecký sbor a varhany od zná-
mého litomyšlského rodáka, výborného varha-
níka a skladatele Petra Jiříčka. Sbor také uvede
díla dalších významných autorů duchovní sbo-
rové literatury, jimiž jsou například Bedřich Sme-
tana, Antonín Tučapský, Ola Gjeilo a další. Jako
sbormistrině se představí Jana Mimrová, stu-
dentka Hudební fakulty Akademie múzických
umění v Praze. 
Pěvecký sbor Salvátor Chrudim má za sebou
dlouholetou hudební tradici. Jeho zakladatelem
je dirigent a skladatel Tomáš Židek. Sbor pořádá
vlastní pravidelné koncerty a pravidelně spolu-
pracuje s orchestrem Konzervatoře Pardubice,
se kterým provedl četná kantátová i oratorní díla
(například Stabat Mater A. Dvořáka či Requiem
W. A. Mozarta, a další díla velkých českých i za-
hraničních mistrů klasické a romantické hudby). 
Věříme, že náš koncert přinese radost autorovi
a především vám, kteří jste si udělali v dnešní
uspěchané době čas na nevšední umělecký zá-
žitek.                                            Hana Peterková

V sobotu 23. července od 20.30 hodin se na
I. zámeckém nádvoří v Litomyšli uskuteční před-
stavení muzikálu Postřižiny na motivy známé
předlohy Bohumila Hrabala. V hlavních rolích vy-
stoupí Jan Rosák, Pavel Vítek, Lumír Olšovský
a další profesionálové i ochotníci. Na jevišti se
objeví i koza, historický motocykl, velociped
a více než sto let stará hasičská stříkačka. Za pět
sezon muzikál Postřižiny vidělo více než třicet
tisíc diváků po celé republice – například v pivo-
varech Nymburk, Třeboň, Dalešice, Kostelec nad
Černými lesy, na nádvořích zámků Kamenice
nad Lipou, Mníšek pod Brdy, Dobřichovice, na
hradě Křivoklát, v Berouně a na mnoha dalších
místech. 
Hudba: Jan Martínek, scénář: Miloslav Frýdl,
režie: Lumír Olšovský. 
Vstupné 260,- Kč v předprodeji, 290,- Kč na
místě. Vstupenky k dostání on-line na
www.smetanuvdum.cz, nebo prostřednictvím
osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl,
tel.: 461 612 161.

Prokop Souček, foto Alena Šustrová
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Středa, hudby vám třeba 2016 
Tradiční multižánrový letní hudební festival
„Středa, hudby vám třeba” se díky velmi roz-
sáhlé přestavbě Vodních valů, ale především
parku u restaurace Karlov přesune o pár metrů
výš do parku za Smetanův dům. Dříve než
vznikne nový pavilon, budeme si hudební stře-

deční radosti užívat na tomto krásném místě.
Těšit se můžete na hard rock, folk, dechovku,
rock & roll a možná i na něco alternativnějšího.
Věříme, že změna stanoviště hudebního pavi-
lonu neovlivní návštěvnost těchto velmi oblíbe-
ných akcí, které již za rok oslaví své krásné
dvacetiny. 
Začátek  koncertů bude v 19.30 hod., konec pak
nejdéle ve 22.00 hod. Přejme si tedy nádherné
léto, tak abychom nemuseli pro nepřízeň počasí
žádnou středu zrušit. 
• 6. 7. WASHINGTON /D. C.  +  NIGHT´S JOY 
• 20. 7. DO VĚTRU + TONY LOCH  a spol. 
• 27. 7. POHORANKA 
• 3. 8. VĚNEBAND + host 
• 10. 8. MACHOS BURITTOS 
• 17. 8. VOLNOST +APPALUCHA BAND 
• 24. 8. MIČUDKA + COUNSINS 
• 31. 8. THE PINK PANTHERS

Leoš Krejčí, foto archiv SD

Setkání přátel komorní hudby a mezinárodní
interpretační kurzy opět s koncerty
Letní cyklus komorních koncertů jako součást
43. ročníku Setkání přátel komorní hudby a me-
zinárodních interpretačních kurzů bude zahájen
již 5. července v Litomyšli už po jedenácté.
První tři koncerty budou opět v kostele Povýšení
sv. Kříže. Na zahajovacím koncertě uslyšíme Ko-
morní orchestr Jaroslava Kociana, další den flét-
nový soubor Magistri s paní Magdalenou
Tůmovou a 7. července po třech letech opět ro-
zezní krásné varhany paní Ursula Herrmann Lo-
mová, kterou litomyšlské publikum dobře zná.
Další koncerty budou pokračovat již v krásném
Smetanově domě koncerty našich lektorů –
v pátek 8. 7. známého kontrabasisty Petra Riese
a klavíristy Martina Fily, v sobotu téměř litomyšl-

ského rodáka, houslisty Leoše Čepického a kla-
víristy Václava Máchy. V neděli 10. 7. vystoupí
houslisté Ivan a Michaela Štrausovi a violista Jan
Pěruška se svým synem houslistou Matějem
a klavíristou Miroslavem Sekerou. Ten se stane
klavírním partnerem také na dalších dvou kon-
certech – v pondělí Čeňku Pavlíkovi a v úterý 12.
7. také našemu novému violoncellovému lekto-
rovi Michalu Kaňkovi. Ale pozor – v pondělí 11. 7.
ve druhé půlce koncertu zazní skladby pro čtyř-
ruční klavír v podání Ludmily Čermákové a Jiřího
Holeni. A pak už je tu ve středu 13. 7. tradiční Zá-
věrečný koncert účastníků a ve čtvrtek 14. 7. ve-
selé zakončení koncertem Humor v hudbě.
Těšíme se na vás!                          Eva Štrausová

Svátek M. Jana Husa – ekumenická
bohoslužba pod lipami
I letos 6. července 2016 v 10.00 hod. si v Lito-
myšli připomeneme odkaz českého reformá-
tora M. Jana Husa při ekumenické bohoslužbě,
kterou budou zdejší duchovní sloužit tentokrát
pod lipami na Toulovcově náměstí (jen v případě
nepříznivého počasí by se bohoslužba přesunula
do blízkého Husova sboru). Vedle M. Jana Husa
si připomeneme i jeho přítele M. Jeronýma Praž-
ského, od jehož mučednické smrti na kostnické

hranici letos uplynulo 600 let. Promluvu inspi-
rovanou Kristovým slovem: „Cedíte komára, ale
velblouda spolknete,” se zamyšlením nad tím, co
by dnešku řekl M. Jan Hus, bude mít Daniel Kvas-
nička, kazatel zdejšího sboru Církve bratrské.
Jménem litomyšlských duchovních vás k této
bohoslužbě srdečně zve               

Štěpán Klásek, 
farář Církve československé husitské

800 000 dílků
LEGA na 
zámeckém návrší

Všechny milovníky staveb-
nice LEGO zveme v červenci
a srpnu do zámecké jíz-
dárny.  Rozsáhlá výstava
představí tematické expo-
zice dioramat: Lego město
s kolejišti, přístavy a letišti,
dále Lego Friends Heartlake

město, sbírka Lego Star Wars modelů, Lego
Movie a další exkluzivní exponáty z řad továr-
ních setů. Velkým lákadlem může být i filmová
tvorba z kostiček, která představí oblíbené fil-
mové a televizní ikony The Simpsons, Back of
the Future, Harry Potter, Toy Story – Příběh hra-
ček, Krotitelé duchů a dále např. sbírka dnes již
nevyráběných kostiček, kousátek a chrastítek
LEGO Baby. Svou rozmanitostí tak výstava před-
staví dlouhou historii legendy jménem LEGO.
Děti i hraví dospělí jistě ocení plně vybavený
hrací koutek. 
Vernisáž výstavy proběhne 20. července od
17.00 hodin. Výstava potrvá od 21. července do
4. září. Otevřeno bude denně od 10.00 do 18.00
hodin. Vstupné je 50 Kč. Opakovaný vstup, hro-
madné vstupné pro skupiny od 15 osob 30 Kč. 

Petra Jiráňová

SPONZOŘI AKCE: 

RADEK JAROŠ 
KORUNA HIMÁLAJE

ALFA, s.r.o. Litomyšl 

VELKOFORMÁTOVÉ  FOTOGRAFIE

KLÁŠTERNÍ ZAHRADY 

8. 7. – 8. 9. 2016

Dojemná a rozpus-
tilá exkurze
Zveme vás na jedinečné představení Monology
Vagíny, které se bude konat 3. října od 19 hod.
ve Smetanově domě v Litomyšli. Monology Va-
gíny, tato dojemná a rozpustilá exkurze do po-
slední neprobádané oblasti, do poslední
zakázané zóny, jsou oslavou ženské sexuality ve
vší své složitosti a tajemnosti. Byla uvítána jako
bible pro novou generaci žen. 
Tato hra, která byla uvedena v mnoha městech
po celé Americe a na stovkách vysokých škol, in-
spirovala dynamické hnutí V–DAY, jehož cílem je
skoncovat s násilím proti ženám. Toto vtipné
a neuctivé, soucitné i moudré dílo, oceněné
cenou OBIE, vyjadřuje ty nejhlubší ženské fan-
tazie a obavy a zaručuje, že se po jeho zhlédnutí
nikdo nebude dívat na ženské tělo ani na sex
stejně jako předtím.
Vstupenky jsou k zakoupení na pokladně Sme-
tanova domu a na www.smetanuvdum.cz nebo
v Informačním centru Litomyšl.

Lucie Dračková



20

POZVÁNKY 

Houbařská sezóna začíná
S prvními nálezy hub přichází též otázka: „Jedlá,
nejedlá nebo snad jedovatá?” Mnoho jarních hub
se dá nalézt i doma na zahrádce nebo ve městě
v parku. Mohou to být májovky, smrže, ale třeba
i některý ze žampionů. Nyní je však již za dveřmi
hlavní sezóna a s ní spousta různých hub. Ne-
jste-li si jisti svým nálezem, navštivte mykolo-
gickou poradnu, kde vám rádi poradíme. Ta
provozuje svou činnost každou neděli od 3. 7. do
25. 9. od 17.00 do 19.00 hod. a od 2. 10. do 30.
10. od 16.00 do 18.00 hod. v restauraci Veselka.

Za Mykologický klub Litomyšl text a foto 
František Doležal

Prázdniny v AUŘE
centru Litomyšl 
O prázdninách je v AURA Systému ČR (Smeta-
novo náměstí 72 – vedle IC) otevřeno pro sou-
kromé konzultace. Podpora v těle a další aktivity
jsou spojeny s vaší silnou a slabou stránkou cha-
rakteru. Také tělo ve zdraví používá stejné im-
pulzy. Já mám radost. Jsme v těle? Rozumíme si?
Umíme žít v kolektivu? Jak a kdy máme propo-
jené stavy v logice? 
Osobní konzultace je vždy bezplatná v čase po
domluvě. Veselé prázdniny vám přeje Blažena
Kovářová, tel. 776 101 972, (kovarova@aura-
sys.cz).                               Blažena Kovářová

Pojmenuj syna a poprask v rodině je na světě
Dobré divadlo uvede komedii „Jméno” v sobotu
30. července ve 21.30 hodin v Klášterních zahra-
dách v Litomyšli. V režii Jana Julínka vystoupí herci
Nezávislé divadelní scény SemTamFór ze Zlína.
„S příbuznými, partnery a přáteli je to jako s kni-
hami: mít je doma ještě neznamená mít je pře-
čtené.” Komedie o tom, jak se zdánlivě obyčejné
setkání může změnit v rodinné drama, odhalující
ta nejtajnější zákoutí rodinných vztahů. Stačí

jedno křestní jméno vyřčené ve šprýmu k roz-
poutání rodinné tragédie? Může mít jméno vliv
na charakter člověka nebo předurčit jeho bu-
doucí život? Zdánlivě obyčejná debata nad vý-
běrem jména budoucího potomka se tak stává
začátkem vášnivé výměny názorů a leckdy až
odhalením třináctých komnat. Upřímnost se jeví
nežádoucí. Výměna názorů se přiostřuje, slovní
rétorika nabývá na dramatičnosti. Už nejde jen

o jméno a předsudky s ním spjaté. Z komedie se
tak rázem stává drama. 
„Na představení Záměna jsem se dost nasmála.
Očekávám, že i další komedie souboru SemTam-
Fór bude skvělá, a hlavně se těším na prostředí
Klášterních zahrad. Myslím, že zahrady jsou pro
divadlo jako stvořené,” svěřila se paní Laďka
Janstová z Litomyšle. Sám režisér Jan Julínek do-
dává: „Za nás můžu ještě doplnit, že se jedná
o další bulvární komedii na repertoáru Divadla
SemTamFór, a pokud diváci do Klášterních za-
hrad přijdou, budou se, jako vždy, bavit. A už se
na ně těšíme a doufáme, že letos nám scéna ne-
uletí!”
Divadelní hra vznikla podle předlohy francouz-
ské dvojice autorů Matthia Delaporta a Ale-
xandra de La Patellièra a dočkala se několika
divadelních zpracování i filmové podoby.

Radka Nováková 

Akce litomyšlské organizace
Svazu tělesně postižených
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní orga-
nizace v Litomyšli zve srdečně své členy a jejich
rodinné příslušníky  na přátelské posezení v pří-
rodě, které se koná dne 13. července 2016
v 15.00 hod. v restauraci Na Výsluní (u atletic-
kého stadionu). Občerstvení zajištěno.  
Dne 11. srpna ve 14.00 hod. si společně prohléd-
neme stálou expozici městské obrazárny na
zámku. Všichni členové jsou vítáni.
Chci také našim členům připomenout víkendové

setkání ve Vranicích, které se v letošním roce
bude konat v termínu od 26. do 28. srpna 2016.
Přihlášky bude přijímat jako každý rok pan Miro-
slav Bárta každou středu od 10.00 do 12.00 hod.
Uzávěrka přihlášek na Vranice je 12. srpna 2016. 
Dne 8. 9. 2016 ve 14.00 hod. si nenecháme ujít
výstavu Bohdana Kopeckého s názvem Vladyka
z Bídy v domě U Rytířů. 
Na setkání na společných akcích se těší jménem
výboru                       předsedkyně Jana Flídrová

5. Pohodelský
Minifest
Sbor dobrovolných hasičů obce Pohodlí srdečně
všechny zve na pátý ročník multižánrového fes-
tivalu Pohodelský Minifest, který se již tradičně
koná za kulturním domem v Pohodlí, a to v so-
botu 23. července 2016 od 15 hodin. 
A na co se letos můžete těšit? Především na po-
řádný nářez té nejlepší muziky, který se v okolí
Litomyšle dá jen těžko sehnat! Během akce se
vystřídá celkem 6 kapel, takže si každý určitě
přijde na své. Mezi největší taháky jistě patří
skupina Black Mercury z Moravské Třebové,
Vzhůru a níž z Jihlavy nebo například zdejší le-
gendy Washington D.C. a idolové mladších WxP.
Tohle všechno a mnohem více – příjemná atmo-
sféra, lidové ceny atd. – můžete vidět a zažít u
nás na Pohodlí, a to za krásných 50 Kč.
A co ještě dodat? Snad jen to, že všichni, kdo se
na akci podílejí, to dělají dobrovolně a zadarmo.
Veškerý výtěžek z festivalu jde na vybavení mla-
dým hasičům i nadějnému družstvu mužů SDH
Pohodlí. Další informace se dozvíte na facebo-
okových stránkách akce. 
Těší se pořadatelé                         Vašek Dvořák

Příroda Litomyšlska
– rybníky
Na rok 2016 připravilo Regionální muzeum v Li-
tomyšli sérii malých výstav věnovaných různým
přírodním prostředím Litomyšlska. Jako třetí si
mohou návštěvníci od 5. července do 2. října
prohlédnout rostliny a živočichy (ryby, měkkýše,
ptáky, savce i zástupce hmyzu) typické pro ryb-
níky. Seznámí se také s bohatou historií zdejšího
rybníkářství.                                Petr Chaloupka

Kavárna Mandala otevře dětský koutek 
Červencovou novinkou kavárny bude dne 8. čer-
vence otevření koutku pro děti. S tím souvisí
i naše výzva – nemáte doma nepotřebné hračky,
které byste nám poskytli? Přijďte v pátek k nám
dotvořit prostor pro děti, kde si budou hrát, za-
tímco vy si v klidu užijete naši výbornou kávu.
Vedle bohatého červencového programu v Lito-
myšli se můžete těšit na zpestření prázdnino-
vého času i u nás. Dne 30. července rozezní
dvoreček do sobotního večera koncert Pavla
Horníčka s doprovodem kytary a cajonu v po-
dání Ondřeje a Jana Filipi. Hudebníci, se kterými

jste se v Litomyšli jistě již setkali, spojili své ta-
lenty do jednoho hudebního tělesa a rozhodně
je na co se těšit.
V srpnu pro vás připravujeme další ročník Večera
múz, při kterém vedle výstavy fotografií, autor-
ských čtení i koncertu proběhne aukce výtvar-
ných děl, které vznikly v květnu při Prvomájové
snídani v zámeckých zahradách. Výtěžek, jak
jsme přislíbili, půjde na podporu Léčebny dlou-
hodobě nemocných v Litomyšli. 
Těšíme se na vaši návštěvu. Vaše Mandala.

Veronika Filová, majitelka Kavárny Mandala

Pojďte s námi do pohádky…
Letní pohádkové tvoření pro malé i velké milov-
níky pohádek je v ateliéru Regionálního muzea
v Litomyšli připraveno 16. července od 10.00 do

16.00 hodin. Přeneste se s námi do světa plného
kouzel, tajemství a dobrodružství. Přijďte tvořit
a pobavit se. A co jsme pro vás připravili? Bude
to sladké zdobení medových perníčků pro Je-
níčka a Mařenku, tvorba královského erbu či
štítu pro rytíře, navlékání ztracených korálků pro
princeznu Zlatovlásku, šití měšců pro královské
rádce nebo pytlíků na bylinky pro báby koře-
nářky, mini pohádkový kvíz a mnoho dalšího. In-
spiraci můžete načerpat také na výstavě
o vzniku filmu Tři bratři, která právě probíhá
v prostorách muzea.
Program je vhodný pro všechny, kteří si chtějí
zpříjemnit volné dny prázdnin a dovolených
tvůrčím způsobem. Těšíme se na vás v ateliéru
muzea.
Změna programu vyhrazena!

Text a foto Renata Kmošková
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Upozornění na splatnost poplatku
za komunální odpad za rok 2016
Vážení občané, připomínáme, že na základě
obecně závazné vyhlášky města Litomyšl
č. 04/2015 o místním poplatku za provoz sy-
stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
je povinnost uhradit tento poplatek do 30. 6.
2016. Všem poplatníkům byla během měsíce
dubna zaslána složenka, na základě které je
možné provést platbu z bankovního účtu, na
přepážce České pošty, případně v hotovosti
nebo platební kartou na pokladnách města na

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

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru

Úsekové měření má své 
příznivce i odpůrce
strana 1 >
Měřený úsek má být také na Moravské ulici od
sokolovny k areálu Story Design (směr Svitavy).
Názory na úsekové měření rychlosti v Litomyšli
ale nejsou jednotné. Někteří poukazují na fi-
nanční stránku, jiní na plynulost dopravy. „Není
možné plánovat příjem z pokut z těchto zaří-
zení. Nikdo nemůže říci, že vybereme za měsíc
x pokut. Osobně jsem byl ale pro to, že by se
úsekové měření podpořit mělo,” sdělil před-
seda finančního výboru Vítězslav Hanzl, který
se měřením zabýval. „Samozřejmě máme
zájem, aby se doprava zklidnila, ale také aby
byla plynulá. Za hranicí města začnou zběsilé
závody v předjíždění a my si můžeme zadělat
na to, že se z toho stane silnice smrti,” reagoval
naopak Radek Pulkrábek. „Primárně nám jde

o zklidnění dopravy. Motivací nejsou peníze, ale
aby se nám zklidnil průtah Litomyšlí,” sdělil sta-
rosta města. Nesouhlas s úsekovým měřením
ovšem vyjadřuje i facebooková stránka Ne úse-
kovým radarům v Litomyšli. Přihlásil se k ní Ro-
bert Pikna a v jejím úvodu píše: „Proč vznikla
tato stránka? Abychom společně zabránili roz-
růstání silničního fašismu v Litomyšli a bezdů-
vodnému plenění našich peněženek.” Robert
Pikna vystupoval s nesouhlasným postojem
také na finančním výboru, jehož je členem. 
Měřiče ve formě bran budou zaznamenávat
rychlost v celých úsecích. Zaregistrují vjezd
a výjezd vozidla, jeho poznávací značku i čas,
za jakou dobu vozidlo trasu projelo. Město si
chce brány i software od vybrané firmy pronaj-
mout.                                                                  -bj-

Za své psí miláčky
máme zodpovědnost
Znáte to… V klidu si jdete nebo spěcháte třeba
do práce a ouha. Na botu se vám „přilepí” psí po-
zdrav. V první chvíli se rozčílíte, pak se snažíte
vše očistit. Bohužel tato situace se vám může
přihodit i na Smetanově náměstí v Litomyšli, kde
bývá velmi živo. Někteří majitelé, rozhodně ale
ne všichni, ignorují povinnost po svých miláčcích
uklidit. 
V Litomyšli jsou rozmístěny sáčky na exkre-
menty. Majitelům psů tedy odpadá nutnost nosit
své vlastní obaly, do kterých by vše posbírali.
O jejich doplňování se starají Městské služby Li-
tomyšl s.r.o. „Jsou na některých odpadových ko-
ších a doplňují je dle potřeby naši pracovníci,
kteří zajišťují denně svoz odpadu z odpadkových
košů po celém městě,” upřesňuje pracovník
městských služeb Emil Vávra „Vadí mi psí hovna
a sám po svém miláčkovi uklízím, i když udělá
potřebu třeba i v příkopu. Oceňuju odpadkové
koše se sáčky na psí exkrementy, ale mohlo by
jich být víc,” reagoval na dotaz Jiří Hudec z Lito-
myšle. „Občas se stane, že krátce po doplnění
celá sada sáčků ,zmizí´, takže může být na ně-
kterém místě dočasný nedostatek,” připustil
pracovník městských služeb, které se starají
také o strojový úklid komunikací a chodníků.
„Tyto stroje samozřejmě vysbírají i případné ex-
krementy, situace s neukázněností majitelů psů
je, dá se říci, neměnná,” uvádí Emil Vávra. Ruční
úklid centra města, tedy Smetanova náměstí
a jeho okolí, zajišťují veřejně prospěšní pracov-
níci. 
Za neuklizení psího exkrementu ale hrozí maji-
telům chlupáčů postih. Porušují totiž vyhlá-
šku města č. 2/2005 (zveřejněna na
www.litomysl.cz). Na její dodržování dohlíží
městská policie. „Je to těžké, protože bychom
museli takového majitele přistihnout. Když se
tak ale stane, může dostat pokutu až 5 tisíc
korun,” říká velitel městské policie Karel Rajman.
Vyhláška také stanoví, kde se nesmí psi nad
30 cm v kohoutku volně pohybovat, a to na ve-
řejných prostranstvích ležících v městské pa-
mátkové rezervaci, na autobusovém nádraží
a vlakovém nádraží a na částech veřejných pro-
stranství vzdálených méně než 30 m od neoplo-
cených dětských hřišť a sportovišť. Mít psa na
vodítku musí majitel také v pracovních dnech
v době od 7.00 do 17.00 hod. na částech veřej-
ných prostranství vzdálených méně než 30 m od
neoplocených školních budov.                         -bj-

Nový trvale přístupný kontejner 
na odkládání BRKO
Město Litomyšl ve spolupráci s Městskými služ-
bami Litomyšl s.r.o. zavádí od 1. 7. pro občany
novou možnost odkládání biologicky rozložitel-
ného odpadu rostlinného původu (tráva, odpad
ze zahrádek, slabší větve). V blízkosti městské
kompostárny bude na konci odbočky ke skupi-
novým garážím v ulici Mařákova (před výjezdem
na Osík) umístěn trvale přístupný kontejner. 
Výhodou by mělo být to, že občané nebudou při
odkládání tohoto druhu odpadu závislí na oteví-
rací době sběrného dvora a kontejner bude lépe

přístupný například pro osobní automobily s pří-
věsem. Systém se zavádí na zkoušku a jeho po-
kračování bude odvislé především od disciplíny
a dodržování pravidel při odkládání tohoto
druhu odpadu. Pokud budou zjištěny nežádoucí
příměsi jiného druhu odpadu v kontejneru, bude
jeho přistavování zrušeno bez náhrady. Možnost
odkládání biologického odpadu v prostoru měst-
ského sběrného dvora bude zachována. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru 
místního a silničního hospodářství

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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RůžOFFky jsou v běhu.
Nezkusíte to také?

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Někdo běhá proto, že si chce udržet fyzičku,
jiný pro zábavu a další je profesionální spor-
tovec. V Litomyšli jsou ale dvě ženy, které
spojily příjemné s užitečným. Nejenže samy
běhají, a dokonce se účastní i závodů, ale
k běhu se snaží motivovat také Litomyšlany.
Obě mají svá zaměstnání a rodiny, přesto
se pustily do pořádání závodů i tréninků
pro veřejnost. ANDREA STEJSKALOVÁ
A OLGA RADIMECKÁ jsou RůžOFFky v běhu.
Pod stejným názvem je najdeme také na Fa-
cebooku. 

Jak dlouho obě běháte, a jak jste se k tomu
dostaly? Co na to vaši blízcí?
Andrea Stejskalová: Běhám pět let. Odrostly
mi děti a měla jsem najednou spoustu vol-
ného času. V současnosti mé děti běhají taky,
abychom se vůbec viděli. Což je vlastně od-
pověď i na druhou část otázky.
Olga Radimecká: Já běhám rok. Měla jsem
dojem, že všichni kolem mě už běhají, jen já
nic nedělám. Tak jsem se obula a vyrazila
taky. 

Proč název RůžOFFky v běhu? Můžete to
čtenářům rozšifrovat?
Andrea a Olga: Růžová je oblíbená barva nás
obou a i při běhu chceme hezky a žensky vy-
padat. Proč OFF? Protože u běhu se nám daří
vypnout, na nic nemyslet a nedělat si starosti.

Pro mnohé je běhání jen koníček. Jak vás
napadlo pokusit se rozběhat Litomyšl?
Andrea a Olga: On to ani vlastně původně
nebyl náš nápad. Když jsme na Facebook Rů-
žOFFek daly fotky ze společných běhů, na-
psala nám jedna paní, že by chtěla začít
běhat, a zda nechceme udělat nějaký „veřejný
trénink” pro začátečníky. Tak jsme se toho ná-
padu chytily. Běháme společně každé pondělí
od 18 hodin. Na prázdniny tréninky přerušíme
a začneme se scházet zase v září. Zájem lidí
nás příjemně překvapil. Scházíme se různě,
jak kdo může. Pravidelně nás bývá 10 až 15.

Ovšem společné tréninky nejsou jedinou
aktivitou pro veřejnost. Pořádáte také bě-
žecké závody. Jaké akce pro Litomyšl plánu-
jete?
Andrea a Olga: Běžecký rok jsme začali Valen-
týnským během v únoru, nyní máme čerstvě
za sebou rodinný běh Běháme srdcem. Na za-
čátek prosince chystáme Adventní večerní
běh na 5 km, poté v únoru už druhý ročník Va-
lentýnského běhu, v březnu 2017 chystáme

maraton a půlmaraton v okolí Litomyšle
a mezi tím ještě přijde možná nějaké běžecké
překvapení (smích).

Jste na to samy nebo vám s přípravou akcí
někdo pomáhá? Přeci jen organizace Valen-
týnského běhu jistě byla náročnější...
Andrea a Olga: Organizace a příprava je na
nás, ale do samotných závodů zapojíme celé
své rodiny.

Je běh jediný koníček, kterému se takto
naplno věnujete?
Andrea: Takhle naplno je běh opravdu jediný.
Okrajově mám ráda turistiku a cyklistiku.
Olga: Běh je můj jediný aktivní koníček. Mimo
to ráda odpočívám u knížek.

Máte za sebou i větší akce, jak se na ně při-
pravujete?
Andrea: Připravuju se pravidelným tréninkem,
běhám pětkrát týdně. Naběhám kolem
200 km měsíčně.
Olga: Pro mě je běh především relaxací a zá-
bavou. Na závody se vlastně nijak speciálně
nepřipravuju.
Andrea a Olga: Letos máme za sebou spo-
lečný Vltava-run, který jsme si užily s týmem
Dukakat, v září se připravujeme na Beskyd-
skou 7 a koncem října se těšíme na Vinařský
maraton krásnou krajinou vinic jižní Moravy.
Běh pro nás není jen o sportu samotném, ale
též o poznávání nových míst a nových lidí. 

Co byste vzkázaly lidem, kteří by rádi začali
běhat?
Andrea a Olga: Obujte se a vyběhněte. Nemu-
síte hned uběhnout maraton, ale myslete na
to, že každý, kdo uběhne byť jen pár metrů, je
na tom lépe než ten, kdo sedí doma na gauči.
A začít můžete třeba s námi. V září se na vás
těšíme.

Ptala se Jana Bisová, 
foto archiv A. Stejskalové a O. Radimecké

Tiskárna HRG získala další ocenění 
Květen byl v tiskárně HRG ve znamení ocenění.
V soutěži Kalendář roku převzal 9. 5. 2016 jed-
natel firmy Leoš Tupec v reprezentačních pro-
storách Poslanecké sněmovny diplom za třetí
místo v kategorii Design. Dárková sada s ná-
zvem Cesty snů, obsahující originální diář, kalen-
dář, balicí papír, sešity a další drobnosti z papíru,
byla ilustrována známou českou ilustrátorkou
Andreou Tachezy. Dalším oceněním za sadu
Cesty snů předaným následující den v rámci ve-
letrhu Reklama Polygraf byla dvě umístění
v soutěži o nejlepší reklamní a dárkové před-
měty Hvězda 3D reklamy: 2. místo v kategorii
Reklamní kancelářské potřeby a 3. místo za Re-
klamní kalendář či diář. 
Už nyní se v HRG zamýšlí nad novou sadou pro
rok 2017, nejen aby přinesla podobná ocenění,
ale hlavně aby se celá sada opět líbila zaměst-

nancům tiskárny, zákazníkům a dalším obchod-
ním partnerům. 

Daniel Brýdl, foto Martin Hájek

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
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
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. 5+1 za: 3 950 000,- 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 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
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
centra. PENB G.
Č. 1246. Cena: informace v RK
LITOMYŠL – pronájem obchodních prostor o vý-
měře cca 65 m2 na hlavním náměstí s 2 výlohami,
lukrativní místo vhodné pro obchod nebo kancelář.
Č. 1265. Cena: 25 000,- Kč/ měsíc
OSÍK U LITOMYŠLE - prodej chalupy s 2 obytnými
částmi, po částečné rekonstrukci. Vhodné k rekreaci
i k trvalému bydlení. PENB G.
Č. 1124. Sleva na: 1 250 000,- Kč + daň
LITOMYŠL - pronájem nebytových prostor o vý-
měře cca 160 m2 v přízemí měšťanského domu na
náměstí. Ideální pro prodejnu, obchodní prostory,
provozovnu.
Č. 1234. Cena: 35.000,- Kč/měsíc
LITOMYŠL - prodej komerčního objektu k rekon-
strukci v centru města (184 m2).Dvě podlaží
(pův.truhl.dílna), možnost využít podkroví. Výhodná
poloha k podnikání. Možnost napojení na všechny
sítě. PENB G.
Č. 869. Cena k jednání: 1.800 000,- Kč
Sloupnice - prodej pozemkové parcely o výměře
1017 m2 s projektem přízemního rodinného domu
s dispozicí 4+kk s krytým stáním pro dvě auta v pří-
jemném prostředí.
Č. 1158.  Cena: 290 000,- Kč + poplatky

PRO VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PRODEJE HLEDÁME
DALŠÍ NEMOVITOSTI. Víte o někom, kdo potřebuje
dobře a bezpečně prodat dům, byt nebo pozemek?
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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Představujeme centrum sociální pomoci – díl 4.

Další z organizací města Litomyšle, kterou by-
chom vám rádi přiblížili, je Centrum sociální po-
moci (CSP). Své služby poskytuje ve dvou
objektech – Domově Pod Školou a Domově Na
Skalce, ale pro potřeby prádelny využívá také
pronajaté prostory na ulici J. E. Purkyně. V sou-
časné době má 75 klientů. 
Domov Pod Školou má kapacitu 50 klientů. Jde
o seniory s věkem nad 60 let, kteří  nejsou
schopni se o sebe ani s pomocí blízkých posta-
rat. V Domově na Skalce pak pečují o 25 klientů.
Tento domov navíc nabízí specifickou službu,
protože se zaměřuje na podporu osob s Alzhei-
merovou chorobou. Snížená soběstačnost z dů-
vodu nemoci vyžaduje pravidelnou pomoc
druhých osob a tuto pomoc ve vlastním domá-
cím prostředí již nelze zajistit. „Současný trend
zůstat doma co nejdéle a využívat terénních slu-
žeb jasně vidíme na schopnostech klienta. Na-
šimi klienty jsou většinou senioři s vysokou
mírou potřebnosti. Mnoho z nich potřebuje péči

24 hodin denně,” upřes-
ňuje ředitelka CSP Lito-
myšl Alena Fiedlerová.
Ovšem na takovou péči
je třeba personál, který
však v této sféře vše-
obecně chybí. S perso-
nálními problémy se
potýká i centrum soci-

ální pomoci. „Je nedostatek schopných lidí
a i u nás jsou noví pracovníci potřeba. Práce
v sociálních službách je velmi náročná. Fyzicky
i psychicky. Jsem ráda, že kolegové a kolegyně
chápou tuto práci jako poslání,” říká Alena Fied-
lerová, která je sice ve funkci krátce, ale snaží se
CSP více přiblížit veřejnosti. Založila facebooko-
vou stránku, kde informuje o dění v něm. Uži-
tečný je i pro personál, který má možnost se
kdykoli podívat například na fotografie z akcí. Má
i další plány, ale jak sama říká, limitující jsou čas
a finance, a tak si stanovuje priority. 
Priority jsou také při přijímání nových klientů,
protože proces je určený legislativními naříze-
ními. „Každý rozhovor zájemce o službu ukončuje

otázka ,Jak dlouho budu čekat?´ V současné době
máme neuspokojené žadatele, kteří by mohli
okamžitě nastoupit. Dodržení legislativních usta-
novení znamená zohlednit a definovat nepřízni-
vou situaci žadatele. Tzn. nejen jeho zdravotní
stav, ale i schopnost rodiny postarat se, možnosti
terénních služeb, způsob bydlení, sociální
vazby,... Po podání žádostí následuje sociální še-
tření, které potřebnost služby hodnotí. Může se
tak stát, že musíme upřednostnit zájemce, který
si podá žádost poslední. Není tedy rozhodující, jak
dlouho je žádost podána. Zásadní je skutečná si-
tuace,” vysvětluje ředitelka centra.
Centrum sociální pomoci v současné době
spouští web organizace, který naleznete na
www.csplitomysl.cz. Zatím jde o zkušební verzi,
ale s ostrým provozem se počítá do 3 měsíců.
„Web bude obsahovat základní informace
o službách, dokumenty pro využívání služby.
Budeme zde informovat o akcích. Pokud jste
v situaci, kdy si jako senior nevíte rady či v rodině
již péči nezvládáte, poskytujeme základní soci-
ální poradenství. Neváhejte se na nás obrátit,”
říká na závěr Alena Fiedlerová.                       -bj-

SERIÁL

Vzpomínka na život v ulici Mařákova a Bělidla 
Mařákova ulice čp. 651 v Litomyšli byla od naro-
zení až do cca 16 let mým bydlištěm. V rohovém
domě na levé straně byl obchod pana Pechy (ko-
loniál), vedle pak dům pana Vaňouse (truhlář-
ství). Nyní je tam penzion Bludička. V tomto
domě jsem se narodila. Ve vedlejší vile žila ži-
dovská rodina Eisnerových, která měla dvě děti
– Evu a Pavla. Z koncentračního tábora se ne-
vrátili. V prvním poschodí žila rodina úředníka
z „Okresu” a v podkroví stará paní Krčilová (sy-
novec Pepíček Novák uprchl do Anglie). Ve
sklepních místnostech byly dvě rodiny – Popel-
kova a Myškova. 
Tam, kde je nyní dům se sklenářstvím, byl v za-
hradě domek, kde žila Jiřina Nováková s man-
želem, který byl kameníkem. V dalším domě žila
paní Volfová se dvěma syny a příbuzným, kte-
rému se říkalo „Amerikán”. Na protější straně
směrem od řeky byl malý parčík s javory. Císa- řův hostinec „Na růžku”. Měli dospělé děti

a patřilo jim i velké hospodářství – velký dvůr,
stáje a chlévy. Na chodníku byl stojan s vodou,
ke kterému se chodilo pro vodu z celé ulice,
neboť v mnoha domech nebyl vodovod. Vedle
byl poschoďový dům se čtyřmi rodinami nájem-
níků a v přízemí mlékárna Mikuleckých. Dále byl
úzký dům, kde žila rodina Benešova. V soused-
ství byl poschoďový dům holičství Braunovo
a ve dvoře žil pan Konvalinka se ženou. Vyráběli
sodovky a on je rozvážel na kole po městě.
Vedle byl velký měšťanský dům, kde žila rodina
Jenčí. V sousedství byla zemědělská usedlost
Nedošínských, kteří měli nájemníky Švejdovy.
Dále byl malý krám s potravinami a na rohu
ulice prostorný dům, kde žili Sodomkovi. 
Na místě autobusového nádraží byla „Bělidla”.
Velký prostor, kde bývaly cirkusy, kolotoče a kde
se konaly různé akce. Za protektorátu zde bylo
shromážděno i rekvírování koní pro německou
armádu. Pro nás děti, kterých zde bylo dost, byla
ulice místem ke hraní. Od jara se zde hrály ku-
ličky, honily jsme obruče, skákaly přes švihadla,
hrály panáky a hru na četníky a zloděje. V době
protektorátu téměř nejezdila auta, takže i silnice
byla místem na hraní.
Ulice prožila i dobu, kdy koncem války v roce
1945 v předjarním období zde prošly dlouhé
řady zajatců z koncentračních táborů. Sovětští
zajatci měli přehozeny deky, kde bylo napsáno
S.U. (Soviet union.) Pod trestem smrti se jim ne-
smělo podávat nic k jídlu. Ve vile v bytě po ži-
dovských obyvatelích byla německá rodina
četníka Thomase. Ti měli tři děti: Kristl, Ilse

a Peter. Po nich tam byl další německý důstoj-
ník, který tam zemřel, když střežil kolonu a za-
jatce uhodil puškou, ze které se sám postřelil.
Bylo to stresující období. Všude na silnicích
i jinde byly nápisy velké „V” jako „Viktoria”, což
mělo přivolat vítězství, ve které již nikdo nevěřil.
Tajně se poslouchal rozhlas z Londýna. Přícho-
dem Rudé armády skončilo období stanného
práva, zatemnění a německá posádka, která
byla na zámku, ve školách lazarety, to vše po-
stupně zmizelo. Zmizelo i mnoho spoluobčanů,
zejména Židé, o čemž je psáno v knize Zmizelí
spoluobčané. 

Milada Kocourková, 
foto z archivu Miroslava Škrdly

Bělidla, která sloužila také jako autobusové ná-
draží. Zpočátku krátkodobě, ale pak trvale. Těsně
za starým mostem se silnice rozdělovala k Bělid-
lům a kolem řeky k transformátoru a na Mařá-
kovu třídu. Celá pravá část byla zbořena.
V popředí restaurace Na Růžku. To je vidět na
snímku dole.

Hledá se 
korepetitor
Další školní rok je za námi a já bych chtěla jmé-
nem vyučujících poděkovat všem tanečníkům za
celoroční píli a úspěšnou reprezentaci nejen na
soutěžích pro děti i dospělé. 
Také bychom rádi pro zkvalitnění výuky nejmen-
ších a pro výuku baletu přijali v Litomyšli pro
nový školní rok 2016/2017 korepetitora. Více info
Šárka Hnátová 732 608 654 nebo na www.scar-
lett-dance.cz.

Šárka Hnátová, DiS., foto Petr Horák, ml. 
PLACENÁ INZERCE

Pohled na budovu tzv. Micelky, bývalé první ka-
várny ve městě. Vlevo pak truhlářství a kopytárna.
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Vibrostation – litomyšlské studio
je nejnavštěvovanější v republice
Přínosy cvičení na Vibrostation Studio System
jsou následující: modeluje postavu, redukuje
hmotnost, posiluje svaly, účinně masíruje, zpev-
ňuje, zlepšuje krevní oběh, aktivuje lymfatický
systém, zvyšuje hustotu kostní tkáně – prevence
osteoporózy, odstraňuje celulitidu, posiluje
stabilizační systém, zlepšuje metabolismus,
podporuje tvorbu hormonů, stimuluje svaly pá-
nevního dna – zabraňuje inkontinenci. Navíc
také probouzí, aktivuje a revitalizuje.
Více na www.vibrostation.cz, rezervace online
nebo 739 706 868, 775 876 000, Studio Litomyšl,
Smetanovo náměstí 80. 

Tým Vibrostation děkuje za Vaši přízeň.
Oslavte s námi roční narozeniny prázdnino-
vou akcí – kupón vystřihněte.

Za tým Vibrostation Mgr. Iva Prudičová

Školamyšl
na společném 
víkendu ve Vranicích
Společný pobyt dětí a rodičů ze Školamyšle
během prvního červnového víkendu byl uvol-
něný, hravý, informativní a pohodový i přesto,
že pozvolna směřoval k nepopulárnímu neděl-
nímu úklidu.
Plánování akce nikdo nebral na lehkou váhu,
pravidelné schůzky organizačního výboru každý
týden po dobu několika měsíců svědčí o váž-
nosti akce a obecnému očekávání hladkého prů-
běhu. A vyplatilo se. Ubytování, jídlo, zábava,
nepolámané i veskrze živé děti, logistika a čás-
tečně i počasí bez větších kotrmelců by se bez
poctivé přípravy nedalo jinak zajistit.
V pátek odpoledne se přibližně 20 rodin sešlo
a úspěšně ubytovalo ve Vranicích v chatě TJ Jis-
kra Litomyšl. Po prvním vyhnání části dětí z lesa
jsme rozdělali oheň, abychom usušili druhou
část hrající si v potoce, a té příležitosti jsme vy-
užili k opékání buřtů následované uvítáním
všech účastníků vedením školy. Večerní uvol-
něný program si užili zejména rodiče, kteří se
o svých dětech dozvěděli většinou až při nahá-
nění po loukách a potocích těsně před spaním.
Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno diskuzi ro-
dičů budoucích prvňáků s učiteli a vedením
školy, byly představeny vyučovací metody a po-
můcky a rodiče se mohli osobně přesvědčit, že
matematika dle profesora Hejného bude klást
větší nároky na ně samotné, spíše než na jejich
děti.
Po vynikajícím společném obědě (díky holky)
a dalším vyhnání dětí z lesů a potoka začalo zá-
bavné odpoledne, kde děti sbíraly za splněné
úkoly sportovního i humanitního charakteru ra-
zítka do karet a poté byly odměněny dárky.
Došlo i na speciální odměnu ve formě čerstvého
popcornu a pravého párku v rohlíku. Později od-
poledne si děti mohly pohladit živé sokoly, při
správných odpovědích na otázky získat jejich
pravé peří a dozvědět se něco o jejich životě od
renomovaného odborníka, takto bratra jedné
z maminek. V podvečer již někteří účastníci sba-
lili nejen kufry, ale i děti a odjeli, zatímco ti šťa-
stnější zůstali a debatovali o zábavnějších
aspektech nadcházejícího nedělního úklidu.
Pohodový víkend byl před nedělním polednem
ukončen předáním liduprázdné, nepoškozené,
nevypálené a nevytopené chaty zpět majiteli.
A na závěr něco málo poezie vytvořené začína-
jícími potomky Seiferta a Hrubína při plnění jed-
noho ze sobotních úkolů (redakčně
neupravováno): „Král měl bál potkala ho pryn-
cezna líbezná a vězeň pěkně v jeskyni měl pěk-
nou kebuli.”                           David Edlman, rodič

Miluje balet a chce se stát primabalerínou.
Za svým snem jde od malička
Jako malá měla energie na rozdá-
vání a ráda se hýbala. Zkusila tedy
být mažoretkou, ale pořád to nebylo
ono. Její láskou se stal balet. Za ním
šla, a tak ji sedm let neúnavně ro-
diče vozili do Pardubic, kde rozvíjela
svůj talent. Pravidelně dosahovala
úspěchů v národním i mezinárodním
měřítku v klasickém tanci. Dnes již
bývalé žákyni Základní školy T. G.
Masaryka a Litomyšlačce bylo
v květnu 13 let. Jmenuje se Anna
Marie Mařáková a studuje na Ta-
neční konzervatoři v Brně, kde je ve
2. ročníku. Její píle a láska k baletu ji
dostaly až do Janáčkova divadla
v Brně. 

 Proč ses dala na balet? A jak dlouho se mu už
věnuješ?
Baletu se věnuji od 4 let. Souhra náhod mě při-
vedla do Pardubic, kde mě trénovala paní
Mgr. Lenka Demlová. S pomocí maminky a ta-
tínka jsem tam 2-3 krát týdně dojížděla. 

 Není to fyzicky náročné? Jak dlouho denně se
tomu věnuješ? 
Fyzicky náročné to samozřejmě je, ale máme vý-
borně promyšlený rozvrh hodin, takže se to dá
zvládnout. Denně máme 2 hodiny klasického
tance (baletu), 1 nebo 2 hodiny současného
tance a ne každý den máme scénickou praxi a li-
dové tance (čím vyšší ročník, tím více tanečních
předmětů). Od příštího roku bych se chtěla vě-
novat i moderní gymnastice, ale momentálně
žádný taneční kroužek nemám. 

 Jakých úspěchů jsi doposud dosáhla?
Můj doposud největší úspěch byl, že jsem se do-
stala na taneční konzervatoř, kde sem byla o půl
bodu druhá. Z celé konzervatoře nás pak několik
vybrali do baletního představení Louskáček v Ja-

náčkově divadle, kde jsem ztvárňo-
vala anděla. Premiéra se uskuteč-
nila 21. listopadu 2015 a derniéra
byla 7. ledna 2016. Potom v Aši
v mezinárodní soutěži Ašský střeví-
ček jsem s mým tanečním parterem
získala 1. místo a druhý rok jsem
toto místo obhájila. Mám také 2.
místo z Prahy.

Co je tvůj cíl nebo snad
sen?
Můj cíl a sen je stát se primabalerí-
nou a jezdit po celém světě… a vy-
studovat vysokou školu.

Jak na tebe koukali spolu-
žáci na základní škole, když ses už
tehdy věnovala baletu?

Byly to jiné vztahy, než máme s kamarády na
konzervatoři teď, když máme všichni stejný
zájem, ale na bývalé spolužáky ráda vzpomí-
nám.

 Co tě čeká v nejbližší době?
V nejbližší době mě čekají zkoušky z tanečních
předmětů (klasický tanec, současný tanec, scé-
nická praxe, lidový tanec), zkoušky z klavíru
a zpěvu.

 Neříkáš si někdy, že by bylo lepší být s kama-
rády než se věnovat baletu?
Rozhodně si tohle neříkám, protože bych to ne-
vyměnila. Na škole jsem velmi spokojená, moc
mě to baví a mám kolem sebe super profesory
a kamarády.
Aby toho nebylo málo, tak se Anna Marie již dru-
hým rokem věnuje sólovému zpěvu. Její učitel-
kou je maminka herečky a zpěvačky Hany
Holišové zpěvoherní sólistka Hana Horká. Držme
jí tedy palce, aby se jí její přání splnila a my ji
mohli obdivovat jako primabalerínu. 

Ptala se Jana Bisová, foto archiv rodiny

PLACENÁ INZERCE

Volná místa 
v MŠ Jarošov
Mateřská škola v Jarošově nabízí na školní rok
2016/2017 poslední volná místa pro děti. MŠ je
rodinného typu – dbáme na správnou výživu
podle spotřebního koše, zajišťujeme pitný režim
po celou dobu pobytu v MŠ, děti se učí hrát
v rámci řízené činnosti na flétnu, pravidelně se
účastníme plaveckého výcviku v Poličce, pořá-
dáme výlety, společné besídky atd. Nedaleko
školky jsou Toulovcovy maštale a Vranice, kam
často chodíme na vycházky. Nabízíme svoz
a rozvoz dětí z Litomyšle linkovým autobusem
s pedagogickým doprovodem.
V případě zájmu pište nebo volejte:
msjarosov@gmail.com, tel.: 777 77 26 29. 
Na vaše děti se těší

ředitelka MŠ Irena Vodehnalová
a slečna učitelka Veronika Jokešová
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Získali jsme ve „vybice”
třetí místo v republice!
Ve dnech 6.–8. června 2016 se uskutečnil již
9. ročník Celorepublikového finále AŠSK ve vy-
bíjené dívek i chlapců 4. a 5. tříd, který se již tra-
dičně koná v nádherném prostředí kempu Pecka
v Královéhradeckém kraji. Naše škola se probo-
jovala na tento turnaj již popáté a vždy byla

velmi úspěšná. Máme na „svém kontě” 1 vítěz-
ství a 3 třetí místa. 
Letošní ročník byl zase o něco vyrovnanější
a bronzové medaile jsou úžasným úspěchem.
Naše děvčata bojovala jako lvice, hrála týmovou
hru, a dokonce si vyzkoušela prodloužení i pra-
vidla tzv. náhlé smrti. Tým tvořily tyto dívky:
Amálie Pakostová, Nikola Rybová, Michaela Pel-
cová, Adéla Karásková, Tereza Kovářová, Anna
Samková, Barbora Šnébergerová, Klára Štarma-
nová, Iva Záleská, Anna Filipi, Jana Kopecká a Ni-
kola Šplíchalová. Všech 16 týmů z celé ČR bylo na
vysoké úrovni, všechny účastnice hrály fair play.
Ve volných chvílích vznikala nová přátelství na-
příč republikou a naše dívky si toto sportovní zá-
polení skvěle užily. Za zmínku stojí parádní
litomyšlský fanklub složený z několika rodičů
a prarodičů, kteří vážili cestu za námi a velmi vy-
datně nás podporovali.
V kempu Pecka se znovu děti přesvědčily, že vě-
novat se sportu rozhodně stojí za to. 

Alena Bartošová, foto Ilona Krejbychová

Přátelské
sportovní
dopoledne

V pátek 17. června hostilo Gymnázium Aloise Ji-
ráska výjimečnou návštěvu. Zavítala k nám totiž
skupina žáků ze speciálních škol v Litomyšli, Vy-
sokém Mýtě a Poličce. Po celé dopoledne jim dě-
lali společnost studenti třetího ročníku
a septimy. Připravili jsme pro ně totiž dopoledne
plné zábavy, sportovních aktivit a ponaučení.
Přestože nám počasí zpočátku nepřálo, den se
vydařil na výbornou. Děti na celkem deseti růz-
ných stanovištích předvedly, jak zvládají třídit
odpad, kličkovat mezi překážkami nebo se stre-
fovat  míčkem na cíl. Mezi velmi oblíbená stano-
viště se zařadilo ochutnávání potravin a věšení
prádla. Jelikož si všichni v plnění úkolů vedli
velmi dobře, obdrželi závěrem diplomy, medaile
a dárečky. 
Spolupráce našeho gymnázia se školou speci-
ální trvá již deset let. I přesto však mnohé z nás
překvapilo, jak málo stačí udělat pro radost dru-
hých. Mimo to nás velmi potěšil jejich přátelský
přístup a snaha co nejlépe absolvovat naše
úkoly.

Patrik Švec, 3. ročník, foto Anna Vrchotová 

Tak a máme tu
další„dramatický”
výlet
Dne 1. 6. 2016 naše Základní umělecká škola B.
Smetany – obor dramatický přijala pozvání účin-
kovat na dni nakladatelství Meander a reprezen-
tovala Litomyšl na Dnu dětí v Praze. Dopoledne
ještě žáci v Portheimce  odehráli jejich dlouho
trénovanou „Solimánku” dětem z mateřské
školky, odpoledne už byli na Kampě, kde prin-
cezna Solimánská zazněla podruhé. Celý den si
zpestřili hrou Tajný přítel, kdy pomáháte tomu,
koho jste si vylosovali. Také si prohlédli nád-
herné Sovovy mlýny a viděli profesionální di-
vadlo ANPU. Samozřejmě nesměla chybět
návštěva McDonaldu.
Ve vlaku si užili také spoustu zábavy a myslím,
že to pro ně byl skvělý den dětí. Rebelové jsou
nejlepší!           Eva Piknová ml., foto Petr Jiříček
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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

Hledáme správce
sokolovny v Litomyšli

od 1.9.2016, byt k dispozici.
Tel. 732 962 668

PADDLEBOARDING,
WINDSURFING, TENIS
KEMPY 2016: 
22.–24. 7.,  29.–31. 7.,
19.–21. 8.
TENIS kemp Osík:
26.–28. 7. 2016 (děti)
www.pireo.info • 776 056 801
Mgr.Pavel Saqua

Firma BRIOL s.r.o. Čistá u Litomyšle
hledá pro svůj provoz zaměstnance

na pozici

SKLADNÍK, ŘIDIČ
v případě zájmu zasílejte životopisy

na adresu briol@lit.cz
telefonní spojení 461 634 161

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Ze zasedání zastupitelstva, červen
2016 • Chebské dvorky s Českou inspirací • Pro-
měny Vodních valů, červen 2016 • Noc kostelů,
jak ji neznáte • Tohle není poesie! (Zhroucení
citů) • Zahajovací koncert festivalu Smetanova
Litomyšl 2016 • Andělé na návrší • Litomyšlská
muzejní noc 2016 • Aktuální zprávy a pozvánky
z tiskové konference 1. 6. 2016

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Mistrovství republiky ve stolním 
táhlovém hokeji stiga

V západočeském Kramolíně u Nepomuku po-
kračoval druhým závodem letošní seriál
Buksa/Ados motokros 2016. Zdejší dráha je ve-
lice členitá – má nejvyšší převýšení, což vyho-
vuje jezdcům, co mají pořádné závodnické
„srdíčko". A to zde prokázal již šestatřicetiletý
borec litomyšlského Orion Racing týmu – Petr
Bartoš (4/6), jedoucí na motocyklu KTM 450
ccm. Petr v MX1 potrápil své daleko mladší sou-
peře zejména v druhé rozjížďce, kde perfektně
odstartoval. Skoro celou jízdu jezdil na skvělé
třetí pozici, za sebou držel v těsném závěsu úřa-
dujícího mistra – Martina Michka a dravého
Petra Smítku. Asi dvě kola před koncem ale Bar-
toš lehce zaváhal v jedné zatáčce a tito soupeři
ho předjeli. „Škoda, že jsem upadl ke konci, už
jsem si myslel, že ty dva udržím za sebou
a budou z toho první letošní stupně v mistráku.
Fanoušci mě kolem dráhy fandili, hnali dopředu
a já je nechtěl přirozeně zklamat. Nevadí,
o bednu se poperu zase příště,” prohlásil po bo-
jovném výkonu v Kramolíně trošku zklamaný
Bartoš, který nakonec bral v Kramolíně celkově
pátou pozici. Z vítězství se radoval poprvé ve
své závodnické kariéře Jaromír Romančík z týmu

MAX 2 před Markem Sukupem a Martinem Mich-
kem. Po dvou odjetých podnicích se Petr posu-
nul již na čtvrté místo, vedení udržel Michek.
Ve slabší třídě MX2 dominoval obhájce titulu
francouzský rychlík Sullivan Jaulin z družstva
Buksa/Ados KTM. Zraněný Jonáš Nedvěd zde
ještě nemohl startovat, a tak posilou Orionu byl
slovenský mladý reprezentant – Denis Poláš,
který vždy skončil těsně za elitní desítkou. V ku-
batuře Veterán nám udělal radost další nový
člen týmu Orion Slovák Ivan Černý, když bral
dvakrát stříbrnou pozici a i průběžně je druhý za
suverénním Martinem Žeravou ze stáje Luka.
V ženské kategorii opět diváky nadchla Barbora
Laňková (Action Racing), která na dráze své sou-
peřky porazila skvělou fyzickou připraveností.
V dresu Orion jela výborně Andrea Kloubková
a po desetileté odmlce od motokrosu se zde již
dvakrát prosadila v TOP 10. Po Pacově a Kramo-
líně vede právě Laňková, Andrea už poskočila na
osmou příčku.
Republikový šampionát pokračuje třetím dílem
10. července na trati v Petrovicích u Karviné.

Za Orion Racing Petr Kovář, 
foto Radek Lavička

Nedaleko Třince, konkrétně
v Horní Lištné, proběhlo le-
tošní MČR ve stolním táhlo-
vém hokeji stiga. V sobotu
byl na programu turnaj
družstev, kterého se zúčast-
nilo 13 týmů, což je o 6 méně
než v loňském roce, kdy se
turnaj konal v Praze. Be-
nátky do Třince vyslaly dva
týmy ve složení A: Michal
Boštík-kapitán, David Dvo-
řáček, Robert Jež, Zdeněk
Lopaur a Tomáš Jedlička. B
tým reprezentovali Tomá-
šové Bucek-kapitán a Ha-
lama, Josef Malý, Milan
Zeman a Petr Sládek (hosto-
vání). Ačko bylo nasazeno
jako sedmé a ačkoliv byl tým
kvalitněji obsazen než loni, výš než na 7. místo
to opět bohužel nestačilo. Kdoví, jak by pořadí
dopadlo, kdyby Benátky A v základní skupině
neprohrály s Plzní nejtěsnějším možným rozdí-
lem 10:11. To by totiž znamenalo jinou cestu tur-
najovým pavoukem a v play-off zápas
s hratelnější Příbramí. Béčko Benátek bylo na-
sazeno jako deváté, ale papírové předpoklady se
mu bohužel nepodařily naplnit, když skončilo na
12. místě. Na své cestě porazil například nevyz-
pytatelný tým Třince B. V souboji o 11. příčku
však padl s Teplýšovicemi 11:13. Celkovým vítě-
zem turnaje družstev se stal poprvé v historii

výběr Žabky Praha, když
v infarktovém závěru porazil
favorizovaný THC Stiga Eli-
tes Liberec 11:10, přitom před
posledním kolem duelů pro-
hrávala Žabka 7:10 na zá-
pasy! V neděli byly na
programu kategorie žen, ju-
niorů, veteránů a jednot-
livců, kteří se nominovali
díky celkovému pořadí ČP.
V ženách ani juniorech bo-
hužel Benátky svoje zastou-
pení tentokrát neměly, zato
v soutěži veteránů hned 4
želízka v ohni. Nejlépe si
v osmnáctičlenné konku-
renci hráčů nad 40 let vedl
Tomáš Bucek, který obsadil
velmi pěkné 7. místo. Na dal-

ších příčkách se umístili 9. R. Jež, 13. Z. Lopaur
a 16. T. Halama. V kategorii jednotlivců skončili
z našeho týmu nejlépe Michal Boštík na 16.
místě, který jako jediný tedy postoupil do play-
off. Na dalších příčkách se umístili: 20. T. Bucek,
22. D. Dvořáček, 26. Z. Lopaur, 28. R. Jež, 30. T.
Jedlička a 34. J. Malý. Celkový počet byl 48 hráčů.
Více informací nejen o nedávno skončeném MR,
včetně všech výsledků, hracím systému atd., na-
leznete na www.trefik.cz/stiga.

Tomáš Jedlička, Stiga HC Benátky, 
foto Kristýna Skálová 

Při druhém závodě MMČR moto-
krosařů bojoval Bartoš o „bednu”
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Inzerce
Prodám velké květiny oleandru 3 ks  a čínské
růže 1 ks. Osobní odběr, cena dohodou. Kontakt:
776 194 725 • Prodám hudební skříň Humoreska
– rádio, gramofon z r. 1970, cep z r. 1940, staro-
žitný plyšový koberec s modrými květy, mušelí-
nový přehoz přes manžel. postele, bílé kvalitní
nepoužité damaškové povlečení + bavl. prostě-
radla, kruhadlo na zelí, umyvadlo bílé – délka
40 cm + sifon – 2 ks, 2 hmoždíře s paličkou
z mosazi, výška – 10,5 cm, 9,5 cm, kratinu, po-
lystyrénové izolační desky (5 ks) 100x100 cm,
tloušťka 4 cm, sklenice na zavařování pod víčka
– obsah 0,4 l (3/8 l). Tel. č. 607 744 568 • Nabí-
zím 4 obrazy na chalupu za 350 Kč, 1 000 ks
pohlednic místopisných (40.-60. léta) za
900 Kč. Tel.: 739 307 646 • Nabídněte starou
knihovnu či skleník za rozumnou cenu. Do
sbírky starou panenku. Tel.: 739 307 646

Benátky 133  

HLEDÁ PANÍ NA ÚKLID
A ÚDRŽBU KANCELÁŘSKÝCH,
NEBYTOVÝCH A BYTOVÝCH PROSTOR
Tel. 739 037 141, j.balska@maiwald.cz 

Prodám družstevní byt
1+1 v Hradci Králové.

Tel. 605 774 947

Krátce
Hlasování GymplRoku.cz je průzkumem mezi

studenty a absolventy gymnázií v České repub-
lice, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo
studovalo. V letošním ročníku o přízeň bojovalo
také Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli.
A vedlo si dobře. V Pardubickém kraji se umístilo
na prvním místě. Více na http://gymplroku.cz/
zebricky/2016/.
Projekt chce tímto způsobem pomoci budoucím
studentům v jejich rozhodování, na jakou školu
se přihlásit. Podle realizátorů soutěže je pohled
studenta či absolventa zásadní a vypovídá
o kvalitě školy více než například citace v odbor-
ných časopisech či počet zahraničních studentů. 

Tým žáků Základní školy Litomyšl, Zámecká
ve složení Marta Macková, Natálie Šimková, Jan
Šmíd a Barbora Dlouhá si v květnu vybojoval
v regionálním kole soutěže Právo pro každý den
postup do kola krajského. Ani tam se neztratil
(Jana Šmída zde nahradil Petr Soukup) a 31.
května v Hlinsku obsadil krásnou třetí pozici se
102 body ze 150 možných. O pouhý jeden bod li-
tomyšlským žákům uteklo druhé místo. Lepší
bylo jen Gymnázium Pardubice, Dašická a ZŠ
Lanškroun. 

Osmáci Základní školy na Zámecké ulici se
stali přispěvateli do online encyklopedie Wikipe-
dia. Při hodině AJ společně vytvořili stránku o li-
tomyšlských památkách do její zjednodušené
anglické verze Simple Wikipedia.

Základní škola Zámecká obdržela ocenění za
aktivní přístup ke vzdělávání od společnosti
ARPOK, která se věnuje globálnímu rozvojo-
vému vzdělávání. V dopise, který škola od ředi-
telky Lenky Pánkové dostala, se mj. píše:
„Věříme, že tento malý krůček pomůže široké ve-
řejnosti a zejména rodičům ukázat, že se Vaše
škola zabývá aktuálními tématy a věnuje jim ve
výuce patřičný prostor.” 
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Letos s vámi u vody – YCL
Otevření sezóny 2016 spojené s oslavou 35 let
Jachetního oddílu YCL Litomyšl proběhlo letos ve
spolupráci se Školou windsurfingu a pozvaným
hostem Janem Gojným, kteří připravili pro náv-
štěvníky atraktivní sportovní odpoledne. Díky
ochotné pomoci mnoha nadšenců, kterým by-
chom tímto rádi poděkovali, se akce mohla
uskutečnit i za proměnlivého počasí. Díky přá-
telské atmosféře a dostatečnému počtu padd-
leboardových prken jen málokdo z dospělých
i dětí odolal projížďce na vodě. Pro mnohé z náv-
štěvníků se paddleboard k jejich vlastnímu pře-
kvapení stal srdeční záležitostí pro jeho
jednoduchost a kreativní využití. Základy wind-
surfingu si návštěvníci vyzkoušeli jako další krok
k ještě větším zážitkům. Děti si užily nejen čas
na vodě, ale i při soutěžích. 
Pozvánka: Nenechte si ujít další zajímavou akci
na Velkém Košíři 13. 8. 2016 od 9.00 hodin, kdy

YCL pořádá doprovodný program k tradičnímu
Triatlonu v Nedošíně. Na své si přijdou děti i do-
spělí na suchu i na vodě. 

Pavel Saqua, foto Jana Pozděnová

Na zimním stadionu se prohánělo
téměř 200 basketbalistů

Rekordní účast zaznamenali pořadatelé street-
ballového turnaje v neděli 19. června na zimním
stadionu v Litomyšli. Již 3. ročník tohoto basket-
balového turnaje 3 na 3 s jedenáctiletou tradicí
se uskutečnil na šesti kurtech, které byly připra-
veny na umělém povrchu na ploše zimního sta-
dionu. V dětské kategorii se letos přihlásilo 46
týmů, což celkem znamenalo 180 mladých hráčů
a hráček ve věku od 8 do 15 let. Týmy se do Lito-
myšle sjely z Prahy, Trutnova, Hradce Králové,
Pardubic, Svitav a dalších měst z blízkého či
vzdálenějšího okolí. Několik družstev v celkem
šesti kategoriích měl i místní basketbalový klub,
a tři týmy dokonce promluvily do bojů o medaile.
V kategorii dívek U15 a chlapců U13 podlehly
týmy tvořené domácími hráčkami a hráči až ve
finále a odnesly si velmi cenné stříbrné medaile.

Ještě o stupínek lépe si vedli naši chlapci U11,
kteří nenašli za celý turnaj přemožitele a mohli
se po roce radovat opět ze zisku první příčky.
V rámci turnaje byly pro účastníky připraveny
dovednostní soutěže ve střelbě trestných hodů
a trojek. Nechyběla ani atraktivní a oblíbená
soutěž ve smečování nejmladších dětí na dětský
koš. Příjemným zpestřením byla také dvě ta-
neční vystoupení studia Éra.
Věříme, že si všichni účastníci nedělní basketba-
lový den na tomto pro basket trochu netradič-
ním místě užili, a už nyní se těšíme na příští
ročník. Ten bychom pro dětské kategorie rádi
uspořádali jako dvoudenní, abychom uspokojili
zájem všech týmů, kterých se do Litomyšle kaž-
dým rokem vydává více a více.

Martin Šorf, foto Martin Kopecký

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

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

Pronajmu byt 1+1
v blízkosti centra Litomyšle.

Kontakt: 731 724 827 nebo 777 882 658. 

Pro své klienty sháním
ke koupi domek k rekonstrukci

Tel. 734 255 150

Koupím byt 1+1 v družstevním
nebo osobním vlastnictví

v Litomyšli. Tel. 605 774 947
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Velká cena Opavy ČSP 2016
pro Jiřího Skřivana úspěšná
Premiérový start v Českém skokovém poháru
vynesl 12. června ve Velké ceně Opavy bez-
chybné Flying Star v sedle s Jiřím Skřivanem
druhé místo. Po obou čistých kolech se mohl Jiří
Skřivan po delší odmlce opět postavit na stupně
vítězů. 
Ve finále se nakonec o nejvyšší příčky poprali
právě tři bezchybní z kola základního. Nejprve
předvedl opatrnější jízdu Marek Hentšel s koněm
Censor, když volil delší nájezdy. Po něm odstar-
toval Jiří Skřivan, který se na startu Velké ceny při
Českém skokovém poháru objevil opět po delší
době. Tentokrát sedlal klisnu Flying Star a dokon-
čili výrazně rychleji. Tím sice vyvinuli tlak na po-
sledního startujícího Igora Šulka. Ten se s koněm
Wavo Aramis nenechal vyvést z míry a díky troše
štěstí na jednom skoku se mu podařilo udržet
bezchybné konto. Čtvrtý skončil domácí jezdec
Jiří Hruška s Concelem, který inkasoval pouze
trestné body za čas. Elitní pětici pak uzavřela loň-
ská vítězka Veronika Jelínková a Forever, kteří jed-
nou chybovali v základním kole. Český skokový
pohár se tak dostal na konec první poloviny se-
zony a přes měsíc červenec se odmlčí. Ve vedení
zůstal Marek Klus, který si připsal bodový příděl
z Opavy za šesté místo s Lordanou. 
Jiří Skřivan si na své konto připsal úspěchy
i v předešlých soutěžích. V sedle Sangris Boy zí-
skal ve střední túře 2. a 4. místo, s Con Cosmos
7. místo a Flying Star v sobotní generálce na Vel-
kou cenu 8. místo. 

Jiří Skřivan mladší bodoval především ve stylo-
vých soutěžích, kde obsadil 2. příčku s Diusem
a 3. místo s Eurydikou, která získala i 2. místo
v zahajovací soutěži a v nedělním juniorském fi-
nále 7. místo.  Sobotní, bohatě obsazená junior-
ská soutěž přinesla Jiřímu Skřivanovi ml. po
čistých parkurech 6. místo s Diusem a 7. místo
s Jolie. 
Český skokový pohár se po již zmíněné odmlce
přesune opět do Čech, konkrétně do středoče-
ských Zduchovic. Tam se bude závodit ve dnech
4.-7. srpna. Pro aktuální informace sledujte we-
bové stránky pořadatele s adresou www.cesky-
skokovypohar.cz.

Mirka Skřivanová, foto Kateřina Návojová

Stupně vítězů: zleva Skřivan, Šulek, Hentšel

Ples ve žluto-
černém hávu 
K příležitosti 25. výročí založení klubu miniko-
pané Sokol Tokyjo uspořádali jeho členové pro
širokou veřejnost Letní ples. K tanci a poslechu
zanotovali kluci z Pendlu. Díky předem avizova-
nému „nepovinnému” dresscodu  plus mínus
žlutá s černou se během večera  na parketu roz-
tančilo tak trochu sršní hnízdo. Dle kladných
ohlasů hostů plesu Tokyjáci zjistili, že to snad
dělají dobře, a tak je tato akce závazkem k bu-
doucímu fungování tohoto týmu minikopané. 
Moc děkujeme všem fanouškům, sponzorům
a o.s. Minikopana – Litomyšl za podporu. Sokoli
z Tokyja.                             Jiří Gult, foto Petr Šilar

Mistrem Litomyšle je Sokol Tokyjo
Dne 10. června proběhly poslední zápasy ligy lito-
myšlské minikopané. Letošní ročník se vyznačoval
velkou vyrovnaností na čele tabulky. Ještě v před-
posledním kole se mohly mistry Litomyšle stát
čtyři týmy. V posledním kole se výběr zúžil na
týmy Sokol Tokyjo a Mlaďáci. Přičemž Mlaďáci
v případě prohry mohli propadnout až na 4. místo.
Gordický uzel rozetnuli hráči Sokola Tokyjo tím, že
porazili Restauraci U Kolji 2:0, a obhájili tak loňské
prvenství. Mlaďáci, ač zvítězili nad T&T Tradem 2:1,
brali až druhé místo. Na třetím místě skončilo SK
Litomyšl a konečně na čtvrtém místě se umístil
tým Restaurace U Kolji. Dále v tabulce pokračo-
valy SK Slavia, Sedliště, T&T Trade, Combo, Slavoj
Ahoj, AC Dárečci a VH Tržek. 
Vedení ligy děkuje všem hráčům za férovou hru
a fanouškům za podporu. O začátku příštího

ročníku ligy 2016/2017 budeme informovat v Lilii
v průběhu prázdnin. www.minikopana-litomysl.cz   

Jiří Gult, foto Jan Kubík

Minulý měsíc byl ve znamení soutěží družstev.
Litomyšlská atletika má v krajských soutěžích
6 mládežnických kolektivů.
Žáci a žákyně – přípravky (nar. 2005 a mladší)
získávají atletické zkušenosti ve čtyřboji (60 m –
dálka – míček – 600 m) spolu se svými vrstev-
níky z Chrudimi, Slatiňan, Vysokého Mýta
a Chocně. Červnové kolo v Litomyšli probíhalo
za vydatné asistence rodičů zúčastněných dětí.
V posledním kole v Chocni obsadili naši nej-
menší 2. místo (děvčata) a 3. místo (chlapci).
Mladší žáci a žákyně mají za sebou tři kola. Sou-
těž je velice vyrovnaná a obě naše družstva jsou
zatím na 2. místě, když první tři postupují do
podzimního krajského finále. Starší žákyně měly
3. kolo také v Litomyšli. Zatím jsou na šestém
místě, i když mezi nimi závodí zčásti i věkem
mladší žákyně. Děvčata ve všední dny trénují, ale
na víkendová utkání mívají často jiný rodinný
program. Dorostenci obsadili ve 2. kole společ-
ného krajského přeboru Pardubického a Hradec-
kého kraje třetí místo i před Hradcem Králové
a Chrudimí a nejúspěšnější byla skupina vrhačů.
Muži v 1. lize  po slibném 1. kole v dalších závo-
dech obsadili až poslední 8. místo a jsou na se-
stupové pozici. Z různých příčin je družstvo málo
početné, pronásledováno zraněními a po něko-
lika prvoligových letech budeme muset konso-
lidovat družstvo pro II. ligu.
Ze soutěží jednotlivců jsme měli zastoupení na
mistrovství republiky. V desetiboji M. Valenta
obsadil výborné 5. místo (6204 bodů). Jeho nej-
více bodované disciplíny jsou 400 a 1500 metrů.
Ve vrhu koulí v Táboře obsadil T. Kozák 6. místo
a v mistrovství veteránů I. Strnad opět zvítězil
ve svých nejlepších disciplínách – nejkratších
překážkách a skoku o tyči. Na krajských přebo-
rech mladšího žactva zlatou medaili získalo
družstvo ve štafetě 4 x 60 metrů v sestavě Pro-
kešová, Brýdlová, Benková, Novotná. Novotná
ještě získala stříbro v dálce a bronz na 60 m pře-
kážek, z chlapců byl stříbrný Lata v míčku.
V období prázdnin proběhnou různé letní mí-
tinky, u nás v Litomyšli to bude v sobotu 6. srpna
od 10.30 hod. Kromě tradičních memoriálů
v kouli a výšce bývá nejlépe obsazen sprinterský
trojboj. Na startu každoročně vídáme špičkové
české reprezentanty, ale i zahraniční atlety.

Petr Jonáš

Atletické okénko

Pracovník  Elektroúdržby – Elektrikář
• Vzdělání ÚSO elektro-mechatronik nebo VŠ v oboru elektro, §50, základy automatizace, 

pneumatickém systémy, programování PLC/ Siemens, Schneider – výhodou
• Vzdělání technického směru elektro
• Vysoké zaměření na výsledek, vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost, 

zodpovědnost a komunikativnost
• Schopnost nastavit správně priority a všeobecnou znalost  oboru
• Vysoká míra flexibility, organizační schopnosti příjemné vystupování
• Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.

Skladník, obsluha vysokozdvižných vozíků
• Zajišťovat přehledné uspořádání materiálu a dílců ve skladě, všechny skladované dílce a materiál musí být 

řádně označeny a uloženy v souladu se situačním plánem skladu – FIFO.
• Expedice zboží, příjem zboží do skladu v souladu s dodacím listem nebo fakturou.
• Oprávnění na VZV výhodou, Jeřáb, vazač výhodou, ŘP skupiny B, znalost práce na PC (Microsoft office),

trestní bezúhonnost, pečlivost, zodpovědnost, pracovitost, smysl pro pořádek, flexibilita, schopnost učit se 
novým věcem, praxe ve skladu vítána, technický obor výhodou. 

Nabízíme:
Zázemí ryze české, stabilní a dynamicky se rozvíjející společnosti, hlavní pracovní poměr, celoživotní vzdělávání,
příspěvky na stravování, 14 platů včetně mimořádných odměn podílu na hospodářském výsledku firmy, 
sociální program firmy pro perspektivní zaměstnance, příjemné pracovní prostředí, mladý kolektiv
Po ukončení zkušební doby možnost navýšení hodinové mzdy.

Kontaktní osoba: Eva Hápová, email: hapova.eva@flidr.cz,  telefon: 461 550 9314
Adresa pracoviště: FLÍDR s.r.o., Široký Důl 200, 572 01  Polička

Firma FLÍDR s.r.o. HLEDÁ
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ČSP Velká cena Litomyšle
vítězná pro Jiřího Lužu
Páté kolo Českého skokového poháru Velká
cena Litomyšle se uskutečnila v areálu Jízdárny
Suchá od 2. do 5. června. Posledním startem ve
finále strhl vítězství na svou stranu plzeňský jez-
dec Jiří Luža s Benitem-S. 
Ve vrcholné části Velké ceny Litomyšle se jezdci
postarali o skvělý sport a divácký zážitek. Dosa-
žený nejlepší čas se stále zkracoval, až vše
úspěšně završil poslední startující Jiří Luža na
svém koňském svěřenci jménem Benito-S. Tato
dvojice startovala v základním kole naopak jako
první a již v něm předvedli nejlepší výkon. Díky
tomu měli právo odstartovat ve finále z poslední
pozice. Jezdec tak mohl sledovat výkony svých
soupeřů a přizpůsobit tomu svůj styl jízdy. „Sna-
žil jsem se zvolit jednoduše nejkratší cestu.
A vyšlo to,” popsal šťastně vítězný jezdec. Ten
dokončil o téměř čtyři vteřiny rychleji než do té
doby vedoucí Marek Klus a Crado von Wichen-
stein. Další takřka třívteřinový rozestup byl mezi
druhou a třetí příčkou, kterou nakonec obsadil
Ladislav Arient a Apollo 6.
Jako jediný se do finálové desítky dostal s dvěma
koňmi Jan Štětina, jenž nakonec obsadil pěkné
čtvrté místo s Casanovou-S a desáté s Dougla-
sem-S. Největší smůlu ve finále měl Jiří Hruška,
který se s Acoradií-MX i2M nejvíce přiblížil času
vítěze. Dlouho se zdálo, že dvojice bude bez-
chybná. V podstatě až při průjezdu cílem jim
však spadla bariéra na posledním skoku.
V základním kole Velké ceny Litomyšle na par-
kuru T* s výškou překážek 145 centimetrů se
představilo 39 jezdců. Z toho přesně deset do-
končilo bezchybně, a ti se následně utkali o ví-
tězství ve finále na zkráceném parkuru. To
završilo nedělní závodní program, kterému
předcházely ještě dvě další finále.  Ve finále
Amateur Tour na parkuru ZL (110 cm) se sešlo
kvalitní startovní pole 25 nejlepších jezdců
z kvalifikací. O vítězství se nakonec rozeskako-

valo hned 16 dvojic. Na nejvyšších místech tak
vedle bezchybného projevu hrál velkou roli i čas.
Nejrychleji a s čistým kontem se do cíle dostala
Wanda Harnolová a zaslouženě zvítězila v sedle
koně Afrika. Výbornou formu z Němčic při Velké
ceně Kolína potvrdila domácí jezdkyně Jana Ha-
lámková a s koněm Cornela 1 si stejně jako při
předchozím kole dojela pro krásné druhé místo.
Elitní trio uzavřela Markéta Jarošová a Nubie.
Všechny tyto tři jezdkyně se jako jediné dostaly
pod hranici 30 vteřin.
Zcela jiný scénář mělo finále druhé seriálové
soutěže, a to Czech Junior Cupu (120/130 cm).
Zde se do rozeskakování po bezchybném vý-
konu dostala desítka jezdců. Z nich se pouze
dvěma účastnicím podařilo i napodruhé zajet
bezchybnou jízdu. Lepší čas z této dvojice měla
Patricie Brusová a Lord Luis, kteří se tak stali ví-
tězi. Druhou příčku si zasloužila Lucie Šrámková
a Anja K Strojmotiv před třetí Terezou Vysoudi-
lovou s Isarem. Tereza Vysoudilová předvedla
stejně jako nakonec čtvrtý František Stružinský
rychlejší jízdu než vítězka, oba však přitom jed-
nou chybovali. 

-red-, foto Michaela Javůrková

Vyrovnané finále 6. kola 
Litomyšlského poháru 2016
Školáci už jsou jednou nohou na prázdninách,
a tak se 6. kola Litomyšlského poháru 2016 ve
Stiga hokeji stejně jako loni touto dobou zúčast-
nilo jen 5 zájemců. Základní část jsme proto hráli
čtyřkolově, aby si 5. hráč turnaje
co nejvíc užil a postup do play-
off nebyl dílem náhody. Černý
Petr nakonec zůstal v ruce na-
dějného nováčka a zpívajícího
bubeníka Jana Šmída, který však
nikterak nezklamal. V semifinále
Zdeněk Lopaur snadno 3:0 na
zápasy porazil Jindřicha Petra
a Robert Jež potřeboval jen
o zápas víc proti Jiřímu Junkovi.
Nesmírně vyrovnané finále
skončilo nakonec 3:2 pro Ježe,
který tak v historické tabulce
turnaje na 3. místě opět před-
stihl Michala Boštíka. Bronz zí-
skal Petr a osamostatnil se tak
na 28. místě právě před svým
soupeřem Junkem. 

Průběžné pořadí LP 2016: 1. Michal Boštík 185b.,
2. Zdeněk Lopaur 170, 3. Robert Jež 167, 4. Jin-
dřich Petr 109, 5. Jiří Junek 99, 6. Tomáš Jedlička
94, 7. David Dvořáček 56, 8. Patrik Petr (THC

Stiga Elites) 40, 9. Josef Malý
26, 10. Jan Šmíd 22 (všichni
Stiga HC Benátky). 
Pořadí Litomyšlské Stiga ligy
2016 po 5 měsících: 1. Zdeněk
Lopaur 200b., 2. Jindřich Petr
160, 3. David Buber 111, 4. Josef
Sedláček 100, 5. Robert Jež 81,
6. Jan Sedláček 74, 7. Petr
Urban 48, 8. Zuzana Lopau-
rová 30, 9. Ondřej Lopaur 26,
10. Michal Boštík 26. Turnaje
v DDM Litomyšl probíhají
každý úterní podvečer od 17.30
hod., o prázdninách se přesu-
neme na Obecní úřad v Benát-
kách.

Text a foto
Jindřich Petr

Závody 
v bikeparku

V sobotu 6. 8.
2016 se v lito-
myšlském bike-
parku uskuteční
závody s ná-
zvem „OFF THE
WALL JAM vol.
III”. Závod je
rozdělen do cel-
kem 7 disciplín
a to: skok do
výšky, nejdelší
180, nejlepší trik
na překážce
step-up, nej-
lepší trik na pře-
kážce resi box,
nejlepší jízda,

street jam a footdown. Abychom uctili památku
nedávného úmrtí legendy tohoto sport Dave
Mirry, bude vyhlášen také nejlepší trik dne.
Soutěžit se bude o věcné ceny a finanční od-
měny ve výši 7 000 Kč. Závod podpořili sponzoři
VANSky, Topride.eu, 34R BMX Co., TSG Interna-
tional, město Litomyšl, My Energy s.r.o., Restau-
race Veselka a Billard centrum. Občerstvení
bude zajištěno po celou dobu konání akce. Za-
čátek je od 13.00 hod., ale bikepark bude otevřen
veřejnosti a závodníkům již od 10.00 hod. Vstup
na tuto akci je jako vždy zdarma. Večer nesmí
chybět pořádná after party a to v klubu Kotelna. 
Více informací o dění v bikeparku naleznete na
stránce www.facebook.com/bikeparkLITOMYSL.

Zdeněk Nepraš, foto Honza Štosek

Světový unikát –
pokřtěn na Velkém
Košíři
CONGER nebo-li mořský úhoř, tak se jmenuje
prototyp nově vyvinutého plavidla v České re-
publice, které bylo pokřtěno ve spolupráci s YCL
Litomyšl 18. 6. 2016 na Velkém Košíři. Mořský
úhoř krátce před tím získal republikový i celosvě-
tový patent. Jedná se o šlapadlo s plováky, které
lze přirovnat k rychlostním kajakům v seskupení
jako u katamaránu, propůjčující plavidlu velkou
rychlost a obratnost.  Již na podzim letošního
roku, když se vše zadaří, se chystá sériová vý-
roba. Do té doby Dipl. Ing. P. Hron z České Lípy
v rámci testování prototypu bude využívat zá-
zemí oddílu na Velkém Košíři ve spolupráci se
členy YCL Litomyšl. 

Pavel Saqua, foto Milan Polák


