
Novinkou letošní Smetanovy Litomyšle
jsou Festivalové zahrady

Ohlídají kamery bezpečnost
na světelné křižovatce?
Po více než měsíci ostrého provozu úsekového
měření rychlosti ve vybraných částech Lito-
myšle se vedení města rozhodlo zahájit pří-
pravy další fáze projektu na zklidnění dopravy.
Rada města v květnu odsouhlasila záměr vy-
pracovat projektovou dokumentaci nutnou pro
to, aby kamerový systém monitoroval světel-
nou křižovatku a automaticky upozorňoval na
auta, která jezdí na červenou. 
V případě schválení výsledného projektu by se
v blízkosti křižovatky objevily sady kamer, díky
kterým by bylo možné ze záznamu určit regis-
trační značky. Pořízená videa by případně
mohla být použita při řešení dopravních nehod.
Díky záznamům by také byla k dispozici po-

drobná statistika chování řidičů a klasifikace
vozidel. „Ještě před dubnovým spuštěním úse-
kového měření jsme avizovali tento záměr, pro-
tože je to problém, o kterém víme již delší dobu.
Vzhledem k tomu, že se měření na ulicích T. G.
Masaryka, J. E. Purkyně a Moravské z technic-
kého hlediska nesetkalo s problémy, vše fun-
guje a doprava se výrazně zklidnila, jsme se
rozhodli v této záležitosti pokročit a chceme
nechat vypracovat potřebné dokumenty,” sdělil
starosta Radomil Kašpar. Projektová dokumen-
tace by měly být hotová do konce srpna letoš-
ního roku. Se zpracováváním dat z úsekového
měření začali úředníci 10. dubna 2017. 
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Litomyšlské dny
barokní tradice podruhé

Kronika města za rok
2016 je na webu

Slavnostní otevření
nábřeží Loučné

Letošní novinkou tradičního
festivalu klasické hudby,
který se uskuteční od 16.
června do 6. července, je
téměř „lázeňský” doprovodný
program v Klášterních zahra-
dách. Zaměřený je nejen na

návštěvníky festivalových pořadů, ale i na oby-
vatele města, náhodné turisty a ty, kteří si chtějí
užít festivalovou atmosféru bez smokingů a ve-
černích rób. Během tří víkendů a svátečních dní
na přelomu června a července budou v zahra-

dách po celý den probíhat projekce hudebních
pořadů, debaty se zajímavými lidmi, profesi-
onální hudební vystoupení, může ale dojít i na
obyčejné amatérské muzicírování. Za pěkného
počasí se ovšem můžete těšit na projekce ar-
chívních hudebních pořadů i ve všední den. 
Každý festivalový večer můžete v Klášterních
zahradách zasednout k LED obrazovce a vy-
chutnat si projekce hudebních i nehudebních,
vážných i nevážných pořadů. Těšte se třeba na
Sólo pro 100 smyčců, Autopohádky, Koncert plný
překvapení nebo na půvabnou pohádku Anděl
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Jen tak si lehnout na lehátka či vaky a přitom si dát něco dobrého na zub. Uspořádat piknik
v trávě a poslouchat muziku. Prostě značka ideál. To můžete zažít během festivalu Smeta-
nova Litomyšl, aniž byste si koupili jedinou vstupenku. Čekají na vás Festivalové zahrady!

Zpravodaj města Litomyšle

3. června 2017
Ročník XXVII.6

Páně 2. Počasí ale neporučíme, sledujte proto
jeho předpověď, stejně tak aktuální program
projekcí, který najdete na www.digitalnisme-
tanka.cz.
Lenošení v trávě – Kdo zná Klášterní zahrady,
ví, že je to úžasné místo. Trávníky přímo vybízejí
k tomu se na ně natáhnout a lenošit. Proč si
k tomu nedat něco dobrého na zub? Piknikové
košíky s vámi vybraným sortimentem lahůdek
a nápojů si budete moci objednat na www.sme-
tanovalitomysl.cz. Ke košíku bude k dispozici
také deka, ať nám nenachladnete. 
Debaty na pytlích – Setkáváte se rádi se zajíma-
vými lidmi? Chcete se o nich něco dozvědět? Pak
jistě přijďte na některou, nebo na všechny de-
baty na pytlích. A o co že to jde? V Klášterních
zahradách budou k dispozici sedací vaky, na
které se pohodlně usadíte a užijete si setkání se
zajímavými osobnostmi festivalu. 
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Každý z nás, kdo se pokládá za hrdého Li-
tomyšlna, je rád za jakýkoli nový důvod,
proč Litomyšl  doporučit přespolním na
výlet. Na skvělou hudbu, architekturu či
gastronomii si návštěvníci zvykli a ne-
ustále něčím překvapovat je stále složi-
tější. Smetanova výtvarná Litomyšl už
dávno není jen malý bratříček té velké
operní. Zážitek z výtvarného umění
v takto koncentrované podobě si odváží
lidé snad jen z metropolí či různých bi-
enále. Různorodost a šíře výtvarných
akcí, které letos uvidíme, je opět velko-
rysá. Na své si přijdou jak znalci umění,
tak i ti, kteří v dílech hledají více duši
autora, kterého dobře znali, pobaví se děti

a bezpochyby zcela
spokojení odejdou
i odborníci z řad re-
staurátorů. To vše
dává smysl těm, kteří
se na Smetanově vý-
tvarné Litomyšli po-
dílejí, aby pracovali
na svých snech
a každým dalším
rokem bořili mýty
o tom, co na malém
městě opravdu přece
dělat nejde.  
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Umění 
na každém
rohu!
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady
 RaM souhlasí s přijetím částky 828.631 Kč pro

Základní školu T. G. Masaryka na podporu pro-
jektu Modráskovy šablony, realizace bude 1. 9.
2017 – 31. 8. 2019. RaM souhlasí a doporučuje
ZaM povýšení příspěvku škole o tuto částku. 

 RaM bere na vědomí zprávu o hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku na stavbu "Stavební
úpravy domu č.p. 534 včetně nových zpevně-
ných ploch a sjezdu na místní komunikaci". Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy První
stavební Chrudim a.s. RaM pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy s touto vybranou fir-
mou.

 RaM doporučuje, aby ze strany MěÚ Litomyšl
byly činěny kroky k vymáhání splnění povinnosti
nemovitostí bez domovní čističky odpadních vod
připojit se na novou kanalizaci města v lokali-
tách Nedošín a Lány dle zákona o vodovodech
a kanalizacích.

 RaM souhlasí s povolením uzavírek silnice
II/358 v ulici Zámecká a místní komunikace
v ulici Jiráskova v období od 16. 6. do 7. 7. 2017
v době konání pořadů operního Festivalu Sme-
tanova Litomyšl za účelem vytvoření klidové
zóny a zřízení parkovišť pro návštěvníky. 

 RaM souhlasí s uzavírkou a povolením zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
ulice Jiráskova dne 16. 9. 2017 od 13.00 do 19.00
za účelem konání kulturní akce v rámci výstavy
Litomyšlské motocyklové závody.

 RaM souhlasí se zadáním výběrového řízení
na dodavatele akce "Navýšení kapacit III. MŠ
v Litomyšli" firmě Ing. Petr Vlášek, cena
25.000 Kč.

 RaM schvaluje přijetí dotace z Pardubického
kraje ve výši 20.000 Kč na náklady spojené s pří-
pravou a konáním festivalu vzdělávání Nakop-
něte svoji školu. O tuto částku bude navýšen
rozpočet příspěvkové organizace Zámecké ná-
vrší na rok 2017.

 RaM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
na projekt „Vodárenská infrastruktura ve vy-
brané části hg. rajonu č. 4270 Vysokomýtská
synklinála ve správním obvodu města Litomyšl,
Projekt plánu rekonstrukce monitorovacích vrtů” 

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit po-
skytnutí dotace ve výši 5.000 Kč TJ Jiskra Lito-
myšl na podporu účasti člena TJ Ivo Strnada na
Mistrovství Evropy veteránů na dráze v Dánsku
ve dnech 27. 7. – 6. 8. 2017.

 RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
20.000 Kč společnosti SH ČMS – Okresní sdru-
žení hasičů Svitavy na podporu okresního kola
celostátní soutěže PLAMEN 26. – 27. 5. 2017.
Hrazeno z rozpočtové rezervy RaM kap. 05.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
"Dětské prvky na zahradu III. MŠ Litomyšl, Li-
dická 1056" vyhotovený v souladu s vydanou
řídící dokumentací. Jako nejvýhodnější vyhodno-
tila nabídku firmy HRAS – zařízení dětských hřišť
s.r.o. 

Více na litomysl.cz

Návrhy na přejmenování knihovny
V dubnu se ve Starostově odpovědně na webu
města sešlo několik žádostí obyvatel na přejme-
nování Městské knihovny Litomyšl. Podle navr-
hovatelů by mohla nést jméno spisovatelky
Boženy Němcové, která v Litomyšli několik let
bydlela. „Máme tu Gymnázium Aloise Jiráska,
Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany,
Smetanovu Litomyšl, Gastronomické slavnosti
M. D. Rettigové, tak proč neuctít význam Boženy
Němcové pojmenováním místní knihovny právě
jejím jménem. Oba výše jmenovaní velikáni, Alois
Jirásek a Bedřich Smetana, mají ve městě do-
konce i svůj pomník, a ne tak ledajaký, oba od
dvou významných umělců. Paní Božena bohužel
nemá ani ten pomník, ani žádnou významnější
akci a přitom to byla Žena s velkým Ž! V Lito-
myšli pobývala hned dvakrát, ale bohužel na
sklonku svého života jí Litomyšl příliš radosti ne-
přidala, ba právě naopak, to když v místní ti-
skárně Augusta vyšel první, avšak velice
nezdařilý výtisk jejího nejznámějšího díla Ba-
bička. Možná by se jí Litomyšl mohla tímto způ-
sobem omluvit. Kdyby žila, určitě by byla
potěšena, když už v životě moc štěstí nepo-
tkala,” napsala starostovi Markéta Třískalová.

Na Boženu Němcovou nezapomínají
Ředitelce městské knihovny Janě Kroulíkové se
následně ozvali i další obyvatelé, podle kterých
by bylo pojmenování instituce po nejvýznamnější
české spisovatelce vhodné. „Touto otázkou jsme
se zabývali už v únoru letošního roku, ale pro-
zatím jsme ji odložili na dobu, kdy budeme mít
v knihovně trochu volněji a zmapujeme kroky,
které bude třeba v souvislosti se změnou názvu
instituce učinit. Nejde totiž jen o nové razítko,”
sdělila Jana Kroulíková a dodala: „Jinak si ale mys-
lím, že na Boženu Němcovou naše knihovna
nezapomíná, několikrát jsme se jí věnovali na-
příklad v přednáškách profesorky Jaroslavy Ja-
náčkové, přední odbornice na tuto spisovatelku.
Několik let, než ji zničili vandalové, jsme měli
v knihovně umístěnou její sochu, dílo tehdejší

studentky restaurátorské školy. V minulosti jsme
také několikrát vystavovali různá vydání spiso-
vatelčina stěžejního díla Babička, a to i v lito-
myšlském muzeu. Také jsme v 90. letech
minulého století připravili výstavu o Boženě
Němcové v galerii J. Matičky. Za sebe mohu slíbit,
že se návrhem změny názvu knihovny budu
ještě letos zabývat.”
Vedení města nemá s případným přejmenová-
ním Městské knihovny Litomyšl problém. „Nej-
prve se však musíme seznámit s návrhem
většího počtu obyvatel, aby případný nový název
korespondoval s názorem Litomyšlanů. Vše je
třeba nejprve v klidu prověřit, vyslechnout si ar-
gumenty a celou záležitost probrat s paní ředi-
telkou Kroulíkovou,” uvedl k tomuto tématu
místostarosta Josef Janeček.
Přejmenování není jedinou možnou změnou,
která by mohla v budoucnosti knihovnu potkat.
V současné době se zpracovává studie na re-
konstrukci prostor bývalého ředitelství Vertexu
v budově na Ropkově ulici, kam by se knihovna
mohla v horizontu několika let přestěhovat. Pro-
story jsou nedaleko od současného umístění
a nabízí se v nich více místa pro knihovní fond.
Více místa v jiné části budovy by také umožnilo
vybudování přednáškového sálu kombinova-
ného s čítárnou. Plány se zabývá architekt
Radko Květ, nicméně celá akce je v samotném
počátku a v současné době není případné stě-
hování knihovny na pořadu dne. -mv-

Změna uzávěrky
červencové Lilie
S ohledem na blížící se začátek prázdnin upo-
zorňujeme přispěvatele a inzerenty, že uzávěrka
pro zaslání podkladů pro červencové vydání Lilie
bude již 18. června 2017. Články, fotky a inzeráty
dodané redakci po tomto datu nebudou v tomto
vydání městského zpravodaje zveřejněny. -az-

Kronika Litomyšle
za rok 2016 je
volně přístupná
na webu
Pro návštěvníky internetových stránek města je
od května připravena velká novinka. Na webu li-
tomysl.cz, v sekci O městě, najdou volně přístup-
nou kroniku města za rok 2016. Kromě
nejvýznamnějších událostí se v ní lidé mohou
také seznámit s osobou nového litomyšlského
kronikáře, učitele Stanislava Švejcara, který tuto
funkci zastává od léta 2016. „Touto formou jsme
chtěli lidem vyjít vstříc a poskytnout jim v digi-
tální podobě významný dokument, který je jinak
dostupný pouze v archivu,” uvedla Miroslava Ku-
bešová, vedoucí odboru kanceláře vedení měst-
ského úřadu.
V kronice se můžete dočíst prakticky o všem, co
se ve městě v dané době stalo. Její sepisování
tak není snadné a zabere poměrně hodně času.
„Samotnou práci kronikáře lze rozdělit do něko-
lika částí. Ta první probíhá kontinuálně celý rok.
Jedná se zejména o sběr podkladů, které v pří-
padě městské kroniky sestávají z monitoringu
tisku, výtisků Lilie, letáků, plakátů, vedení zá-
znamů o počasí a podobně. V druhé fázi je třeba
všechny podklady roztřídit do kategorií, které
pak tvoří jednotlivé kapitoly kroniky. Práce na
vlastním textu pro mě začíná s koncem starého,
respektive se začátkem nového kalendářního
roku. Potřebuji mít nejprve veškeré podklady,
které pak znovu třídím a vybírám z nich to, co
považuji za důležité zaznamenat,” přibližuje
práci městského kronikáře Stanislav Švejcar.
Psaní textu kroniky se dle svých slov věnoval ně-
kolik hodin denně po dobu dvou měsíců. Vý-
sledné dílo však za námahu rozhodně stálo. Díky
tematickému členění může čtenář v kronice
snadno nalézt články z oblasti, které jej zajímají.
Dočíst se tak může například o úspěších města
v rozličných soutěžích, udílení čestných cen, po-
litické a ekonomické situaci v Litomyšli, zmíněné
jsou i usnesení rady města a zastupitelstva.
V rozsáhlém spisu je také popsaný rozvoj města
a jeho majetku, průmyslu a dalších odvětví lid-
ské činnosti.
Výběr témat je podle Stanislava Švejcara jedním
z nejtěžších úkolů, se kterými se musí kronikář
vypořádat. Je totiž nutné zachytit nejenom zají-
mavé a medializované věci, čtenáři se musí
podat komplexní obraz o životě ve městě. „Sa-
mozřejmě se snažím vybírat témata a události
nejzásadnější, ty, které nějakým způsobem na-
příklad přesáhly hranice Litomyšle. Na druhou
stranu zůstávat pouze u těchto kritérií nechci, to
by bylo málo. Někdy je třeba ,zajet na hlubinu´,
jak říká Tomáš Halík, a zaznamenat i to, o čem
se tolik nemluví. Mám teď na mysli například du-
chovní svět Litomyšle, který byl bohatým a zají-
mavým v minulosti – a zůstal takovým i v 21.
století,” vysvětlil kronikář. Do dokumentu, který
má budoucím generacím popsat dobu, v níž
jsme žili a žijeme, se dostávají informace z nej-
různějších zdrojů. Najdeme v něm odkazy na
články z Lilie, novin, ale i vlastní postřehy autora.
Pokud vše vyjde podle plánu, tak by lidé v kro-
nice za rok 2017 mohli najít velkou novinku. Tou
má být obrazová příloha. „Fotografií z kulturních,
sportovních a jiných akcí je obrovské množství.
Bylo by fajn je alespoň částečně zachovat pro
budoucí generace. Uvidíme, jestli najdeme způ-
sob, jak nejlépe to udělat. Jsem rád, že město Li-
tomyšl podpořilo myšlenku vést kroniku
elektronickým způsobem. Má to sice určitá
úskalí, ale věřím, že je to krok správným smě-
rem,” dodal Stanislav Švejcar. -mv-
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Obnova nábřeží řeky Loučné nedaleko Smeta-
nova náměstí měla lokalitě vrátit funkce, o něž
místo přišlo kvůli necitlivým úpravám ve druhé
polovině 20. století. Především přiblížit řeku
zpátky každodennímu životu města, vytvořit
prostor, který budou lidé moci využívat k trá-
vení volného času,  a lépe propojit historickou
část Litomyšle s okolím řeky a parkem u Sme-
tanova domu. 
Řešení prostoru vzešlo z architektonické sou-
těže Cena Nadace Proměny 2013, jejíž zadání
se mimo jiné opíralo o průzkum přání a potřeb
lidí, kteří nábřeží využívají nejčastěji. Na základě
podnětů obyvatel ponechali architekti Martin
Rusina a Martin Frei území co nejvíce přírodní
charakter. Současně propojili původně oddě-
lené prostory ulice Vodní valy, nábřeží, řeky
a parku u Smetanova domu. Těžištěm proměny
se přitom stala nábřežní promenáda s hřištěm
pro návštěvníky různého věku, plochou pro za-
hrádku kavárny a s odlišnými typy posezení.
V neotřelém pojetí herních prvků se opakuje
motiv zvuku jako pojítko s odkazem místního
rodáka a hudebního génia Bedřicha Smetany.
Lepší přístup k řece i nové možnosti přechodu
vodního toku umožňují kamenný brod, nová vi-
sutá lávka a sklápěcí mola připomínající něk-
dejší máchadla. Nevzhledný objekt vodárny nad
říčkou architekti využili k vytvoření vyhlídky.
Park u Smetanova domu doplnil pavilon se ze-
lenou střechou k pořádání kulturních akcí
a s posezením pod vzrostlými stromy. 
„Nová podoba lokality je odvážná, hravá a přeji
si, aby se obyvatelé města přesvědčili také
o tom, že je hlavně funkční. Věřím, že se Vodní
valy stanou vyhledávanou částí města, kde
budou obyvatelé trávit svůj volný čas. Tímto
bych chtěl velice poděkovat Nadaci Proměny
Karla Komárka, architektům a všem dalším
lidem, kteří vložili do projektu proměny nábřeží
svou energii a um,” prohlásil na slavnostním
otevření starosta Radomil Kašpar.

Roky příprav se vyplatily
S přípravami na proměnu Vodních valů se za-
čalo v roce 2012, počátky projektu s podtitulem
„dialog mezi řekou a městem” však sahají již do

Na Lázně ducha přijelo téměř 28 tisíc lidí

Proměněné Vodní valy spojují město 
i nabízí obyvatelům místo pro odpočinek

let 2010 a 2011. „Záměr Litomyšle na znovuoži-
vení nábřeží původně odstartovala zdejší ob-
čanská iniciativa a vedení města. Fakt, že
místním na prostoru záleželo, byli ochotní in-
vestovat svůj čas a na projektu se aktivně po-
dílet, přispěl k tomu, že jsme se rozhodli
podpořit právě tuto proměnu,” uvedl zakladatel
Nadace Proměny Karel Komárek, která projekt
Litomyšle podpořila ze svého grantového pro-
gramu Parky. Od nadace město získalo příspě-
vek více než 23 milionů korun, samo na
rekonstrukci parku vynaložilo přes 7 milionů
korun. Další finance města si vyžádala obnova
části silnice a chodníků na ulici Vodní valy, jejíž
novou podobu rovněž navrhli architekti Rusina
a Frei. Tyto práce stály necelých osm milionů
korun. O realizaci obnovy nábřeží se postarala
společnost Litomyšl Loučná Eurovia-Vykrut
s.r.o., která začala se stavbou v únoru 2016.
„Byla to náročná, ale pěkná a zajímavá stavba,
v níž se citlivým způsobem podařilo architek-
tům skloubit projekt s okolím a navodit atmo-
sféru klidu a pohody,” zhodnotil proměnu
nábřeží Loučné Petr Boukal, hlavní stavbyve-
doucí.

Unikátní dětské hřiště
Ikonickou součástí projektu se stalo již zmíněné
dětské hřiště s umělecky ztvárněnými herními
prvky od sochařů Dušana Zahoranského a Pavly
Scerankové. „Prostor nábřeží skýtal ideální pří-
ležitost navrhnout hřiště tak, aby fungovalo jako

hřiště a zároveň jako místo propojující cesty
podél řeky. Chtěli jsme navázat na tradici umě-
lecky ztvárněných hřišť 60. let minulého století,
která v posledních 20 letech odezněla, často
kvůli tomu, že se zpřísnila legislativa na dětská
hřiště, a kvůli obavě, že to bude drahé a kompli-
kované. Chtěli jsme hřiště, které bude nejenom
funkční, ale i sochařsky zajímavé,” říkají archi-
tekti Martin Rusina a Martin Frei.
Díla s názvy Ucho, Krystal, Hora, Lochneska
nebo Cik cak přinášejí netradiční pojetí klasic-
kých herních prvků, v jejichž řešení se odráží
motiv zvuku a hudby v nejrůznějších podobách.
„To, že vyrobit takové hřiště je strašně nepřeko-
natelné a přísné, není úplně pravda. Je to spíše
o ochotě a nadšení zadavatelů. Pak je realizace
možná,” doplňují sochaři Pavla Sceranková
a Dušan Zahoranský. Jedním ze symbolů zno-
vuzrozených Vodních valů se rovněž stala
dlouhá červená zídka, procházející celým úze-
mím podél pravého břehu řeky. Pozorní návštěv-
níci v ní naleznou vzpomínky lidí, kteří na
Vodních valech kdysi vyrůstali a mají k lokalitě
citové pouto. Vzpomínky pamětníků se staly
také součástí výstavy k projektu obnovy nábřeží
Loučné, kterou u příležitosti slavnostního ote-
vření připravila Nadace Proměny Karla Komárka.
Do projektu se mohla průběžně zapojovat místní
veřejnost. Kromě úvodní spoluúčasti obyvatel
na přípravě zadání architektonické soutěže se
uskutečnila řada doprovodných aktivit k pro-
jektu a veřejných setkání, při nichž se architekti
snažili občanům projekt detailně představit
a současně reagovat na jejich podněty. Došlo
tak například k dílčím úpravám šířky komunikace
na Vodních valech pro potřeby parkování.

-mv-, foto: Nadace Proměny Karla Komárka

Zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny je již mi-
nulostí. Dovolte mi, abych alespoň tímto způso-
bem poděkovala všem, kteří nám s organizací
této akce jakkoli pomohli. Jistě mi dáte za
pravdu, že páteční zachumelené ráno nás

všechny pořádně vystrašilo. Opět však zafungo-
valo jakési kolektivní přání a nakonec jsme si
všichni mohli užít parádní prodloužený víkend. 
Město Litomyšl si nechalo provézt výzkum náv-
štěvnosti podle tzv. zbytkových dat mobilních
telefonů. V rozmezí od 26. dubna do 1. května
2017 přijelo do Litomyšle celkem 27.600 unikát-
ních návštěvníků. Pokud stejná osoba navštívila
naše město ve více dnech, je započítána jen jed-
nou. Důležité je také zmínit základní pravidla
měření: návštěvník se v našem městě musel
zdržet minimálně 2 hodiny a vyloučeny z těchto
statistik jsou všichni, kteří v Litomyšli bydlí, pra-
cují či studují. Víme také, že z 9.976 lidí, kteří
navštívili Litomyšl v sobotu 29. dubna, je 5.725
tzv. turistů – tedy těch, kteří zde přenocovali. Za-
jímavé je, že počet turistů v těchto dnech klesl
pod čtyři tisíce až v pondělí 1. května. Z toho lze
vyvodit, že záměr zdržet hosty právě v Litomyšli
se na této akci podařil.   

Díky obdobnému průzkumu, který byl realizo-
ván již v roce 2014 a 2015, vidíme i to, jak roste
návštěvnost Lázní ducha v čase. Sobotního za-
hájení 3. litomyšlské lázeňské sezóny se
zúčastnilo cca 6.600 lidí, o rok později to bylo
již 7.760 osob a v letošním roce bezmála 10.000
návštěvníků.        
Tolik řeč čísel. Mnohem podstatnější však je,
jestli jste si lázeňský víkend užili, načerpali nové
síly a za(b)láznili si dle svých představ.   
Pravděpodobně není mnoho míst, kde dokáží
s takovým úspěchem a pozorností otevřít něco,
co ve skutečnosti tak úplně neexistuje. Lázně
bez lázeňských hostů by však nebyly lázněmi
nikde na světě – proto největší dík patří vám,
kteří jste na kolonádu přišli a hráli si s námi! Hlu-
boká poklona před všemi i za překrásné kos-
týmy.                                      

Michaela Severová,
členka organizačního výboru Lázní ducha 

Po téměř pěti letech od oficiálního startu projektu „Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli”
a rok a půl od zahájení stavebních prací se v sobotu 3. června 2017 veřejnosti znovu zpřístupnila
lokalita Vodních valů. Program slavnostního otevření, spojený s oslavou Mezinárodního dne
dětí, patřil především malým návštěvníkům. Kromě tvůrčích a sportovních aktivit mohli poprvé
vyzkoušet také unikátní dětské hřiště.
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

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

Považujeme ještě řidiče kamiónů za lidi?
V poslední době se v našem kraji odehrává di-
skuze ohledně odstavných či záchytných parko-
višť pro nákladní dopravu na budoucí D35.
Největší polemika a odpor se strhly ohledně par-
koviště, pro které vytipovalo Ředitelství silnic
a dálnic plochu nedaleko obce Kornice. 
Jako největší argument proti záchytným parko-
vištím byla zmiňována kriminalita. Znamená to,
že řidiči kamiónů jsou automaticky kriminálníci?
Pravdou je, že odstavené kamiony mohou přit-
ahovat zloděje, ale to přeci závisí na zabezpe-
čení těchto parkovišť a na přístupu policie, aby
napomohla zvýšit bezpečnost. Parkoviště však
určitě není místem, kde se automaticky stahuje
„podsvětí”. Z vlastní zkušenosti vím, že řidiči ka-
miónů mají velké starosti při vykonávání svého

zaměstnání. Ve fázi pracovní doby, kdy jim končí
možnost doby jízdy, marně shánějí, kde mohou
zastavit, aby vykonávali předepsaný odpočinek
(ať během jízdy, čí následně denní, týdenní
apod.). Ideální je, když v místech, kde mohou ři-
diči zastavit, je i potřebná sociální vybavenost
(sprchy, WC). Pokud se podíváme do minulosti,
tak se na stavbu odpočívek podél dálnic moc ne-
dbalo. Jsem ráda, že si Ředitelství silnic a dálnic
vzalo příklad ze sousedních zemí a při plánování
budoucích tras myslí i na místa pro odpočinek
řidičů osobních a nákladních aut. Plně souhlasím
s argumenty ohledně bonitní půdy, kterou je ur-
čitě potřeba chránit spolu s vodními zdroji.
O tom není pochyb, pod to se podepíšu. Proto
znovu apeluji, nezapomínejme, prosím, na bu-
dování odstavných parkovišť na komunikacích

dálničního typu a významných silnic I. třídy.
Předcházíme tak problémům, které mohou vzni-
kat důsledkem hledání místa pro stání náklad-
ních vozidel mimo tyto komunikace, ať už se
jedná o komunikace nižších tříd, města či obce,
odkud pak pracně musí policisté a městští stráž-
níci tato vozidla vykazovat.Nedívejme se, pro-
sím, na řidiče kamionů jako na „podlidi”
a kriminálníky. Oni a dopravci, u kterých pracují,
zajištují přeci přepravu zboží pro zákazníky, ať
už koncové, nebo pro další zpracování. Z ekono-
mického hlediska se jedná o odvozenou pop-
távku a také nemalý zdroj příjmů pro státní
rozpočet.

Ing. Květa Matušovská,
poslankyně PS PČR za Pardubický kraj

Komunistická strana Čech a Moravy

Píše se rok 2011 a na jednu z pravidelných schů-
zek tehdy nově vznikající Generace 89 jsem při-
nesl aktuální číslo časopisu Respekt. Tam se
v článku o změnách mezi českými milionáři psalo,
že existuje jakási nadace Proměny Karla Komárka
a ta že vypisuje granty na veřejné prostory. Slovo
dalo slovo a řekli jsme si, že v Litomyšli by bylo
potřeba upravit park kolem Smetanova domu –
krásný kus našeho města, který je ale díky R35
tak nějak zapomenut a nevyužíván.   
Projekt si aktivně vzala za své Marcel a Boští-
ková a netrvalo dlouho a vydala se společně
s Petrem Malotou "na výzvědy" do sídla nadace
Promě ny. Tam se setkali s kladnou odezvou, zí-
skali více informací o celé nadaci, jejím fungo-
vání a poslání. Následovala příprava žádosti,
konzultace a……… a dál ten příběh znáte. Díky
ochotě a pozitivnímu přístupu města podala Li-
tomyšl projekt "Dialog mezi řekou a městem",
který byl ve finále vybrán k realizaci a v těchto
dnech bude dílo otevřeno. 

Nechci  zde hodnotit, zda se vše povedlo nebo
ne, určitě by každý udělal něco jinak, ale rád
bych zdůraznil jinou věc – má cenu pouštět se
i do zdánlivě bláznivých projektů a nápadů. Má
cenu se zajímat o dění kolem sebe a aktivně
ovlivňovat život (nejen) ve městě. Kdo by v roce
2011 řekl, že z jednoho článku v časopisu Re-
spekt a věty: "Nechcete na tu Nadaci někdo
zajet?" bude dar městu ve výši 25 milionů ze
soukromých zdrojů? Nadace Proměny nejen že
poskytla finance na faktick ou úpravu prostoru,
ale ukázala nám, jak lze takový projekt komuni-
kovat, jak pracovat s veřejností, že není ostuda
upravovat projekt na základě připomínek ob-
čanů…. Těch veřejných projednání bylo  tolik, že
pokud nyní někdo konečnou úpravu Vodních
Valů kritizuje, měl by se zamyslet nad tím, kde
byl, když měl možnost jakékoli námitky otevřeně
uplatnit. Jasně – kritizovat je prostě jednodušší,
než se aktivně na něčem podílet a věnovat tomu
svůj volný čas. Tímto děkujeme nadaci Proměny

a všem, kteří se na projektu úpravy Vodních Valů
a parku kolem Smetanova domu jakokoli podí-
leli!!
Na závěr pozvánka a připomenutí –  k pravidel-
ným Farmářským trhům na Toulovcově náměstí
se i letos přidají trhy Bleší a Větrání šatníků. Opět
budou čtyři – 17.června, 15.července, 19.srpna
a 9.září . První Bleší trhy začínají tedy už v so-
botu 17.6. od 8.00 a nezapomeňte, smlouvání je
zábava! Pokud i letos máte čisté, vyžehlené ob-
lečení, které už nepotřebujete, a chcete pomoct
dobré věci, přineste ho v krabici do RC na Tou-
lovcově náměstí.  Výtěžek letošních Bleších trhů
a Větrání šatníků bude věnován seniorům – kon-
krétně Centru sociální pomoci na nákup potřeb-
ných pomůcek. Již nyní mají senioři radost ze
dvou mobilních záhonků, které jsme zakoupili
z části výtěžku z loňských trhů.
Litomyšl nás baví! 

Daniel Brýdl, Generace 89 

Generace 89

„PRŮCHOD UZAVŘEN” – cedule oznamující tuto
skutečnost mě v loňském roce zaskočila a auto-
bus mi ujel. Pak se mi to stalo ještě jednou a při
dalším cestování jsem již vyrazila z domu s vět-
ším časovým předstihem a uzavřený průchod
pod „pětatřicítkou” zkracující cestu k autobuso-
vému nádraží jsem obcházela přes světelnou
křižovatku. I když rekonstrukce podchodu vyvo-
lala v některých motoristech i pěšácích nega-
tivní emoce, dnes lze bez nadsázky říci, že
dočasné nepohodlí stálo za to a můžeme se ra-
dovat z jedné opravené „spojky” Litomyšle. 
Silnici, která dle památné věty MUDr. Antonína
Prince „rozdělila Litomyšl na dvě prdele”
/pozn.*, může chodec překonávat ještě ve dvou

dalších „spojkách” – nadchodech. Nekonečné
proudy aut a zub času se již projevily natolik, že
je též nezbytné investovat do jejich rekon-
strukce. Raduji se z toho, že se při projektovaní
rekonstrukce nadchodu u „Polikliniky” objevila
myšlenka výstavby výtahu. Výtah, který by
usnadnil a zkrátil cestu maminkám s kočárky
a lidem na vozíku, ulevil na chvíli od bolesti star-
ším lidem s holemi a chodítky, zpříjemnil cestu
studentům škol na ulici T. G. Masaryka v době,
kdy jsou i pro ně schody, např. v době zdravotní
nedostatečnosti, náročnou bariérou, by byl
velkým vylepšením „druhé spojky”. Je zcela lo-
gické, že náklady na realizaci výtahu celkovou
rekonstrukci nadchodu navýší. Dle mého soudu,

to  budou  velmi  dobře  investované  finance.
Finance, které přinesou nadhodnotu spokoje-
nosti, usnadnění života a zlepšení spojení té naší
rozdělené Litomyšle. Za sebe mohu říci zcela
jistě, že v případě hlasování o rozpočtu zahrnu-
jícím realizaci výtahu zmáčknu na hlasovacím
zařízení tlačítko PRO.     Ing. Terezie Šmolíková, 

zastupitelka za KDU-ČSL 
(pozn.* Jsem velkým odpůrcem vulgarismů, ale
výstižnější slovo pan doktor těžko mohl najít. Pro
později narozené jen doplňuji, že pan
MUDr. Princ byl obvodní lékař, kterému na pře-
lomu sedmdesátých a osmdesátých let vý-
stavba „pětatřicítky” ustřihla kousek zahrady
a zakousla se mu tak přímo pod jeho domem). 

KDU-ČSL

Pozvánka na jednání
zastupitelstva
Zveme občany na zasedání Zastupitelstva
města Litomyšle, které se koná ve čtvrtek 22.
června od 16.00 tentokrát v malém sále Smeta-
nova domu. Na programu budou majetkoprávní
záležitosti, změny rozpočtu města na rok 2017
a informace o trasování D35. 

Miroslava Kubešová

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Li-
tomyšl je pořizována změna č. 2 územního plánu
Litomyšl. Odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Litomyšl oznamuje, že veřejné
projednání se bude konat dne 7. 6. 2017 a ve
lhůtě do 7 dnů od tohoto projednání mohou být
uplatněny námitky a připomínky.

Návrh změny č. 2 územního plánu Litomyšl je
připraven k veřejnému nahlédnutí na Městském
úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, na odboru vý-
stavby a územního plánování (kancelář č. 43)
a na webových stránkách města Litomyšl.

Josef Filipi,  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Projednání návrhu změny č. 2 
územního plánu Litomyšl
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V průběhu června dojde ke slibovanému veřej-
nému jednání, které se bude týkat trasování dál-
nice D35 v okolí Litomyšle. Setkání, jehož účelem
je informovat veřejnost o současném stavu pro-
jektu a plánech Ředitelství silnic a dálnic, se
zúčastní projektanti, zástupci ŘSD, města Lito-
myšle a dalších orgánů. Přesné datum nebylo
v době uzávěrky známo, ale v průběhu června
o něm budeme informovat pomocí webu lito-
mysl.cz a facebooku Lilie, informace se rovněž
objeví na úřední desce. -mv-

Na začátku května se sešla dozorčí rada Měst-
ských služeb Litomyšl, aby zkontrolovala,
v jakém stavu je tato společnost. Ředitel Karel
Kalousek předložil členům výsledky hospodaření
k 31. 12. 2016, účetní uzávěrku za rok 2016
a zprávu auditora za rok 2016. „Městské služby
jsou v dobré finanční kondici. Oproti roku 2015
se zvedly hospodářské výsledky i obrat. Pokud
bych uplynulý rok měl vyjádřit řečí čísel, tak jsme
byli v plusu 1, 42 milionu, přičemž obrat byl 50
milionů korun. Pro zajímavost dodávám, že
v městských službách bylo minulý rok zaměst-
náno 68 spoluobčanů a že 85 procent zakázek
vykonávají pro město,” uvedl místostarosta Josef
Janeček.
Městské služby zajišťují pro Litomyšl údržbu
místních komunikací, chodníků, mostů a lávek,
dopravního značení a dopravní mechanizační
činnost. Dále se starají o zeleň a veřejné osvět-
lení, o místní hřbitov a evidenci hrobů. Vedou
evidenci budov, agendu nájemného a služeb
souvisejících s užíváním bytů a nebytových pro-
stor. Společnost také zajišťuje údržbu veškerých
sportovišť (letní stadion, městský bazén, plo-
várna a zimní stadion) včetně dětských hřišť,
Městské služby se také podílejí na zajišťování
kulturních, společenských a sportovních akcí po-
řádaných městem i jinými subjekty. -az-

Dozorčí rada se
seznámila s výsledky
hospodaření 
městských služeb

Veřejné jednání
k plánům na výstavbu
D35 bude v červnu

I vy můžete dát ruku k dílu
a pomoci k zelenějšímu městu
Na vybraných místech Litomyšle se v květnu
objevily první letničkové záhony, které mají
lidem zpříjemnit pobyt ve městě. Jedná se o lo-
kalitu na Zámecké ulici nedaleko domova dů-
chodců Na Skalce. Druhou plochu najdete na
Havlíčkově ulici poblíž ČSOB. Pokud se bude
rostlinám dařit a obyvatelé budou s výsledkem
spokojení, tak by v budoucnu mohlo těchto ze-
lených ploch přibývat. „Použité letničkové
směsi se vysévají přímo na záhon, rostliny se
tedy nepředpěstovávají. Oproti klasickým let-
ničkovým záhonům je rozdíl především v tom,
že záhony z přímého výsevu jsou divočejší, ne-
jsou tak ‚učesané‘. Spíše než okrasný záhon při-
pomínají rozkvetlou louku,” řekla k novince
Barbora Rezková, správkyně městské zeleně.
Podobné záhony jsou oblíbené ve velkých měs-
tech, například v Praze a Brně. Je však nutné
připomenout, že květiny použité na záhonu po-
třebují od výsevu po zakvetení určitou dobu,
kdy je záhon méně zajímavý. Prvních pestroba-
revných květů bychom se měli dočkat v druhé
polovině června, těšit se můžeme na oranžové,
žluté, růžové, fialové a bílé letničky. Kromě ba-
revnosti a rozbití městského stereotypu nabízí
tyto rostliny ještě jeden benefit. Zlepšují pří-
rodní podmínky pro drobné živočichy a hmyz,
například motýly a včely, kteří v porostu nale-
znou potravu i úkryt.
Vysety byly dva druhy směsí, v nichž najdeme
například chrpu, sluncovku, šater, len, měsíček
a další rostliny. „Díky své lehkosti a pestré ba-
revnosti působí velice živě a hravě. Směsi jsou
sestaveny z 15 druhů letniček s rozdílnou dobou
a délkou kvetení, čímž je zaručena jejich pro-
měnlivost a vysoká atraktivita v průběhu celé
vegetační sezóny,” dodala Barbora Rezková.
Rostliny v závislosti na druhu vyrostou do výšky
30 – 70 cm.
Letničkové záhony nejsou jediným příkladem
snahy o proměnu a údržbu zeleně ve veřejném

prostoru. Další takovou lokalitou je městský hř-
bitov, kde se nachází zhruba 80 hrobů, které se
dostaly do majetku města, a je o ně třeba pečo-
vat. Některé z nich jsou umělecky hodnotné, v ji-
ných jsou uloženy ostatky významných lokálních
osobností. „Říká se, že o společnosti se dozvíme
mnohé, pokud přijdeme na hřbitov. Péče o hroby
a jejich okolí je nejen součástí naší kultury, ale
i ukazatelem naší úcty k zemřelým. V současné
době máme z 80 hrobů v městském majetku ze-
lení osázených asi 40. Nejenže celoročně pro-
bíhá pravidelná údržba těchto hrobů, ale ve
spolupráci města, Střední zahradnické a tech-
nické školy Litomyšl i občanů města jsou některé
hroby obměňovány nebo i nově osazovány,”
sdělila Jana Foltová z Odboru místního a silnič-
ního hospodářství MěÚ Litomyšl.
O údržbu takovýchto opouštěných hrobů, které
se kvůli tomu, že neměly správce, dostaly do
majetku města, stará několik místních žen ve
svém volném čase. V květnu nově osadily čtyři
hroby kvetoucími trvalkami, okrasnými keři i let-
ničkami. Pokud by někdo z občanů měl zájem
pečovat o konkrétní hrob v majetku města, ať se
obrátí na Janu Foltovou z odboru místního a sil-
ničního hospodářství. -mv-

Zahraniční odborníci opět
na obhlídce Litomyšle 
Již několikátý rok za sebou zaznamenává Lito-
myšl zvýšený zájem ze strany zahraničních novi-
nářů a zástupců cestovních kanceláří či agentur.
Velkou zásluhu na tom samozřejmě má zámecký
areál na Seznamu UNESCO, který je pro zahra-
niční návštěvníky jakousi zárukou kvality.  
Také čísla z posledního měření firmy CE-Traffic,
a.s., mluví jasně. Víc než 55% zahraničních náv-
štěvníků, kteří o Velikonocích navštívili Českou re-
publiku, zamířilo do měst s památkou UNESCO.
Turisté ze vzdálených trhů potom tato čísla ještě
navyšují: celkem 66% návštěvníků z USA, Kanady
a Mexika mířilo do měst UNESCO, města UNESCO
byla cílem cesty pro 73% turistů z Asie, a dokonce
pro 81% návštěvníků z Číny. Nutno říci, že
v těchto počtech hraje důležitou roli samotné
centrum Prahy. Ale i pokud očistíme tato čísla od
návštěvy centra Prahy, získáváme zajímavé sta-
tistiky. O letošních Velikonocích navštívilo města
UNESCO (bez Prahy) celkem 16% Číňanů či 13%
turistů z Asie. Pod celkovým průměrem jsou na-
opak evropské země včetně Ruska. I tentokrát se
potvrdilo, že význam památky UNESCO roste
s rostoucí vzdáleností od hranic.      
Ve spolupráci s některými zahraničními zastou-
peními agentury CzechTourism a s nezbytnou
pomocí destinační společnosti Českomorav-
ské pomezí jsme v dubnu přivítali v Litomyšli
zástupce cestovních kanceláří z Rakouska i novi-
náře a touroperátory z Moskvy – vždy s přísluš-

nými řediteli zahraničních zastoupení agentury
CzechTourism. Koncem května poslala ředitelka
ZZ v Japonsku Martina Cílková další skupinu blog-
gerů a novinářů. Zajímali se o Gastronomické
slavnosti M. D. Rettigové, ale ujít si samozřejmě
nenechali ani prohlídku památky UNESCO včetně
oblíbeného Rodného bytu Bedřicha Smetany.
Tato skupina byla velmi aktivní a pozorná – již
během gastroslavností visel např. na japonském
facebooku rozhovor s kuchaři, kteří zde připravo-
vali japonské speciality. Velmi zajímavá byla také
diskuse v chrámu Nalezení sv. Kříže na téma
Otec, Syn a Duch svatý. Dokonalý zmatek z od-
lišné kultury byl nakonec korunován návštěvou
Portmonea – Musea Josefa Váchala. Náročný den
si však – podle svých slov japonští hosté náramně
užili. Prý se vůbec nediví, že do Litomyšle jezdí
turisté z Japonska tak rádi.    
A to je jenom začátek. O Smetanovu Litomyšl
projevili zájem novináři z Jižní Koreje a čeká nás
i odložený presstrip ze Skandinávie. Novinářskou
cestu do Litomyšle připravuje dokonce i Noemi
Benešová-Guerrero, ředitelka zahraničního za-
stoupení v Číně. 
Děkujeme všem provozovatelům památkových
objektů i zástupcům hotelů a restaurací, že nám
při organizaci těchto akcí vycházejí vstříc. Věříme,
že se nám vložená energie mnohonásobně vrátí. 

Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

Výzva
čtenářům Lilie
Vážení čtenáři LILIE, dovolujeme si Vás požádat
o pomoc. Pro připravovanou publikaci o počát-
cích festivalu Smetanova Litomyšl hledáme fo-
tografie (event. jiné dokumenty) ze zájezdu
České filharmonie do Litomyšle v roce 1946. 
Česká filharmonie přijela do Litomyšle v sobotu
22. června poledním vlakem, na nádraží ji vítali
občané města v čele s předsedou MNV Vilémem
Marxem, večer se konal pod taktovkou šéfdiri-
genta Rafaela Kubelíka ve Smetanově domě
koncert z děl Bedřicha Smetany.
V neděli 23. června 1946 dopoledne se uskuteč-
nil hold u pomníku Bedřicha Smetany, poté se
filharmonici odebrali do Smetanovy rodné svět-
ničky. Večer pak zazněla ve Smetanově domě,
opět pod taktovkou Rafaela Kubelíka, Má vlast.
Pokud vlastníte jakoukoli fotografii z těchto udá-
lostí či jiné související dokumenty (vstupenky
atp.), prosíme Vás o jejich laskavé zapůjčení. Uví-
táme i Váš případný tip na někoho, kdo by foto-
grafie či jiné dokumenty vlastnit mohl, ale není
čtenářem Lilie. Děkujeme Vám.
Martin Boštík, 461 614 626, bostik@rml.cz
nebo Vojtěch Stříteský, 461 612 575,
stritesky@smetanovalitomysl.cz
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V chrámu bude
nové pódium

Již od roku 2004 pořádá město Litomyšl (odbor
školství a sociální péče) oblíbenou prázdninovou
zájmovou činnost pod názvem Křížem krážem
prázdninami – KKP. Děti z prvního stupně zá-
kladních škol se mohou zúčastnit pestrého pro-
gramu, který je pro ně připraven v Rodinném
centru na Toulovcově náměstí v Litomyšli.
Cena programu činí pouze 60 Kč/den za jedno
dítě, sourozenci platí 50 Kč/den. Úhradu je
možné předat společně s přihláškou na po-
kladně Městského úřadu Litomyšl, nejpozději
den před nástupem do programu. Přihlášku lze
získat z webových stránek města Litomyšle, le-
táčku KKP nebo v Informačním centru Litomyšl.
Pro děti jsou zajištěny obědy v jídelně Scolarest,
cena hlavního jídla je 35 Kč + cena polévky 8 Kč.
Projekt je podporován z dotací Pardubického
kraje a z rozpočtu Města Litomyšl. 

Renata Šulcová

Křížem krážem
prázdninami 2017 

Program letošní Smetanovy Litomyšle, který se
uskuteční v piaristickém chrámu na zámeckém
návrší, nabídne jednu velkou novinku. Tou bude
zcela nové několikastupňové pódium, díky kte-
rému se účinkující nebudou muset mačkat a di-
váci je lépe uvidí. K instalaci před oltář dojde na
začátku června. Nové pódium bude spravovat
Zámecké návrší, p. o., a autorem jeho návrhu je
architekt Marek Štěpán. Vyrábí jej společnost
Tuchler jevištní & textilní technika z Újezdu
u Brna, stát bude zhruba 250 tisíc korun a mon-
táž se dá zvládnout za jeden den. V piaristickém
chrámu se z programu druhého nejstaršího hu-
debního festivalu v České republice odehraje na-
příklad představení Houston Symphony Chorus,
které je v plánu na sobotu 17. června.
V budoucnosti bychom se mohli na Smetanově
Litomyšli potkat s další novou konstrukcí. Pokud
bude Národní památkový ústav úspěšný se žá-
dostí o dotaci do Integrovaného regionálního
operačního programu na opravu litomyšlského
zámku, tak mimo jiné dojde k výrobě speciální
konstrukce pro potřeby hudebního festivalu. In-
stalace té stávající totiž trvá několik dní. S pří-
pravami na letošní ročník Smetanovy Litomyšle
se tak na zámku muselo začít již 22. května.

-mv-

Máte zájem
o práci na radnici?
Tajemník Městského úřadu v Litomyšli
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovních míst: 

• referent odboru dopravy 
– zkušební komisař

• odborný pracovník
odboru výstavby
a územního plánování

Bližší informace o nabídkách se
dozvíte na: webu www.litomysl.cz
v sekcích O městě /Občan, na úřední
desce, případně na informacích
v budově MěÚ Litomyšl na adrese
Bří Šťastných 1000.

Nabízíme stabilní zaměstnání, 
příjemný kolektiv a odpovídající 
finanční ohodnocení.

Události ve fotografiích

Japonská návštěva: Do Litomyšle v květnu do-
razila skupina asi třiceti japonských turistů, kteří
milují Českou republiku. Při návštěvě našeho
města zavítali do základní umělecké školy a spo-
lečně s žáky si zazpívali české i japonské písně.

Postel hospoda kostel: Duchovní a spisovatel
Zbigniew Czendlik k nám zavítal  11. května. Na
talkshow "Postel hospoda kostel" a následnou
autogramiádu jeho poslední knihy se stejným
názvem dorazily do zámecké jízdárny stovky lidí.

Gastroslavnosti: Víkend 20. a 21. května byl ve
znamení kvalitní gastronomie. Tisíce lidí přišly
ochutnat nejenom knedlíky a šmorny, podle
nichž měl letošní ročník oblíbeného festivalu
podtitul. Foto: Jana Bisová

Hry MŠ Ve čtvrtek 25. května se na stadionu
sešli žáci školek z Litomyšlska, aby se zúčastnili
Sportovních her. Jednalo se celkem o 210 dětí
z 22 mateřských škol. Nejúspěšnější školkou se
stala MŠ Dolní Újezd. Foto: Ivan Čech

Zápis do mateřských škol: 16. května se konal
zápis místních dětí do mateřských škol. V bu-
dově internátu Litomyšlské nemocnice čekaly na
rodiče i jejich děti pracovnice tří mateřských škol
a odboru školství. 

Rytíři dorazili do Litomyšle: Rytíři si 25. května
od starosty na náměstí převzali záštinu nad tur-
najem, který se zde konal ve dnech 25. – 28. 5.
Na návštěvníky čekaly souboje i kaskadérské
kousky.

Florální objekty v Klášterních zahradách
Klášterní zahrady se letos opět naladí na struny
festivalu Smetanova Litomyšl v podobě florál-

ních objektů, tentokrát na téma Valmont. Stej-
nojmenné představení na motivy románu Ne-
bezpečné známosti bude divákům uvedeno
v rámci Smetanovy Litomyšle. Studentky Men-
delovy univerzity v Brně – Zahradnické fakulty
se sídlem v Lednici spolu se studenty Střední za-
hradnické a technické školy v Litomyšli představí
deset objektů, které pojí témata spletitosti lásky,
nevinnosti, zalíbení, stejně jako vzplanutí, ne-
opětované lásky, intrik či zrady. Budou také při-
pomenutím filmu od letošního jubilanta Miloše
Formana. 
Jaké podoby lásky může PŘEDVÉST hra, JEJÍMŽ
podtitulem je: „Nikdy se nesmíš zamilovat?” Při-
jďte a užijte si letošní instalaci.
Marie Tvrdá, studentka Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity, foto: Eva Klabanová 
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Hvězdný víkend (16.-18. června)
První festivalový víkend nese název „Hvězdný”.
Už v pátek si budou moci návštěvníci zahrad vy-
slechnout slavnou kompozici Antonia Vivaldiho
Čtvero ročních dob. Sobota bude patřit „hvěz-
dám” České televize. Malí návštěvníci si budou
moci s Jakubem Voříškem vyzkoušet,
jaké to je být moderátorem Zpráviček,
a Magda Reifová s Petrem Vackem jim
dovezou oblíbené Písničkohraní. Dětem
a později i dospělým se v pořadu „Star-
Dance… když hvězdy tančí” představí
Alice Stodůlková a Marek Dědík. Jak se
dělá zpravodajství, se dozvíte od Jiřího
Svobody a Lucie Korcové, zábavnou školu hry na
kontrabas budete moci absolvovat u populár-
ního jazzového kontrabasisty Jana Tenglera, Jiří
Vejvoda uvede dokument V rytmu Zlaté Prahy
o mezinárodním televizním festivalu a v nefor-
mální „debatě na pytlích” se setkáte se světo-
vým basbarytonistou Adamem Plachetkou. Na
neděli je pro děti nachystaná pohádka, při pik-
niku na trávníku můžete poslouchat klavíristu
Dominika Veselého a odpoledne zpříjemní
i Jakub Machulda, multiinstrumentalista a zpě-
vák, stírající hranice mezi žánry.

Theatro di Baloni a zahraje smyčcový kvartet
Precordi, který si ke klasice klidně střihne i Cold-
play či Beatles. K Debatě na pytlích se usadíme
se sportovním redaktorem České televize Janem
Smetanou. O podvečerní koncert se postará roz-
tančený brněnský big band WraaDap Band ze
Smetanky Zdeňka Treblíka. Nedělní program zve

do zahrad na pohádku, ale také na
přímý přenos Mše svaté s Tomášem Ha-
líkem z kostela Nalezení sv. Kříže nebo
se představí jediná babypunková kapela
na světě Kašpárek v rohlíku.

Velké finále (5.-6. července)
O doprovodný program svátečních dnů

se postarají oficiální partneři festivalu Saint-Go-
bain a Saint-Gobain Adfors. Ve středu ovládnou
Klášterní zahrady bubeníci a jejich skupinové
bubnování, které si budete moci vyzkoušet i vy,
pohybová humoreska Plovárna souboru Bratři
v tricku s cirkusovými disciplínami a koncert ka-
pely Perutě v čele s talentovaným muzikantem
a hercem Milanem Peroutkou. Poslední festiva-
lový den opět začne pohádkou, tentokrát hu-
dební, s názvem „Nevěsta prodaná, co ji složil
Smetana”. Piknikové posezení v trávě doprovodí
poličský saxofonový septet Small Band a lito-
myšlská houslistka Jana Věnečková se představí
s novým projektem elektronické hudby. V Odpo-
ledni se Saint-Gobain ADFORS CZ se na jednom
pódiu sejdou dvě opravdové legendy folkové
a folklorní hudby, Vlasta Redl se svou kapelou
a Jiří Pavlica s Hradišťanem. Festivalové zahrady
2017 uzavře přímý videopřenos jinak již bezna-
dějně vyprodaného Velkého finále 59. Smeta-
novy Litomyšle. 
Program v zahradách bude velice závislý na po-
časí a v programu bude zajisté docházet ke
změnám. Sledujte proto předpověď a webové
stránky www.digitalnismetanka.cz.

Vstupenky na Smetanovu Litomyšl 
Nesmíme ovšem zapomenout na samotný fes-
tival Smetanova Litomyšl. Opět přichází s pro-
gramem doslova luxusním. V jednadvaceti
dnech je pro hosty připraveno šestatřicet po-
řadů včetně oper, jako Prodaná nevěsta, Lazeb-
ník sevillský!!! či La Gioconda. Na některé
z pořadů si stále můžete zakoupit vstupenky
a nenechat si tak ujít festivalovou atmosféru.
Z třiceti tisíc vstupenek je ještě v prodeji přes tři
tisíce lístků. V polovině května se totiž do pro-
deje uvolnily nevyčerpané rezervace pro čestné
hosty a partnery.  
Vyberme třeba koncert Poznaňské filharmonie,
který se uskuteční 18. června na zámeckém ná-
dvoří. Jím se budou nést tóny skladeb Wojciecha
Kilara, Henryka M. Góreckého, Karola Szyma-
nowského a Howarda Shora. Celý program je po-
staven kontrastně. První část bude věnována
folklóru a duchovní hudbě, druhá monumenta-
litě sborových scén a hudebních ploch. Zde
zazní mimo jiné i výběr z hudby ke slavné fil-
mové trilogii Pán prstenů. Filharmonii z polské
Poznaně doplní Český filharmonický sbor Brno,
sólisty budou sopranistka Aleksandra Kubas-
Kruk, mezzosopranistka Agnieszka Rehlis, bas-
barytonista Robert Gierlach a taktovky se chopí
Marek Pijarowski. 
Hvězdný německý violoncellista Julian Steckel
přednese 25. června jedno z nejmilovanějších
děl Antonína Dvořáka, Koncert pro violoncello
a orchestr h moll. „Dvořákův violoncellový kon-
cert je jeden z vrcholů jeho tvorby. Psal jej na
rozloučenou s Amerikou a klade obrovské ná-
roky na interpreta i orchestr. Julian Steckel ale
hraje Dvořáka přímo bravurně,” říká umělecký
ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský.

Novinkou letošní Smetanovy Litomyšle
jsou Festivalové zahrady

Doprovodí jej Česká Sinfonietta Radka Baboráka,
ta poté zámecké nádvoří rozezní tóny velkolepé
Berliozovy Fantastické symfonie. 
Další světově uznávaný virtuóz Shlomo Mintz
okouzlí svým uměním diváky Smetanovy Lito-
myšle 27. června. Přednese nesmírnou obtíž-
ností proslulý Paganiniho 1. houslový koncert. Na
zámeckém nádvoří mu bude sekundovat Filhar-
monie Brno, která poté uvede monumentální
1. symfonii Gustava Mahlera „Titan”. 
Smetanova Litomyšl ani letos nezapomíná na
mladší generaci. „Bedřich No. 1 je určitým pokra-
čováním interaktivních pořadů Klasika je cool,
Hudební zeměkoule a #ujizdimNaSmetance.
Tentokrát se chceme věnovat osobnosti Bedři-
cha Smetany, ale to vůbec neznamená, že musí
znít jen jeho hudba,” upřesňuje umělecký ředitel
festivalu. Scénář pořadu, který se uskuteční
2. července ve Smetanově domě, vytvořil Petr
Kadlec, který připravuje podobné a velmi oblí-
bené pořady i s Českou filharmonií, a dirigent
Marko Ivanović. Takový kreativní tandem je zá-
rukou živosti, poutavosti a radosti. 
Hommage à Jazz a Jam Session jsou dva pořady,
kdy na jevišti zámeckého nádvoří a v zámecké
jízdárně vystoupí desetinásobný vítěz cen
GRAMMY Arturo Sandoval. Oba koncerty se
uskuteční v neděli 2. července. Na nádvoří San-
dovala doprovodí Symfonický orchestr hl. města
Prahy FOK pod vedením Jana Kučery a Komorní
sólisté Karla Růžičky, zpívat budou Michaela
Šrůmová, Kühnův smíšený sbor a Pěvecký sbor
KOS Litomyšl. Poctu jazzu složí provedením
suity, sestavené ze skladeb s prvky jazzu jinak
klasických autorů Martinů, Šostakoviče a Gersh-
wina, vlastní kompozice Artura Sandovala a Rů-
žičkovy slavné Celebration Jazz Mass. V zámecké
jízdárně pak večer diváci zažijí tryskání hudby
a invence při společném „jammování” jazzových
velikánů. K Sandovalovi se připojí klavírista Jan
Kučera, trumpetista Miroslav Hloucal, kontraba-
sista Tomáš Baroš a další hosté. 
Janáčkova opera Národního divadla Brno uvede
4. července na festivalu poprvé Ponchielliho La
Giocondu. „La Gioconda je Grand Opera. Oci-
táme se ve snu o Benátkách. V Benátkách
v době přezrálé pozdní renesance, v době
úpadku a dekadence, v době, kdy v Praze vládl
císař Rudolf a Evropu sytila těžká vůně rene-
sančních ornamentů. La Gioconda je pouliční
zpěvačka, jejíž jméno znamená „veselá”. Pod
touto rozesmátou maskou ale skrývá hluboký
smutek z obětí, které přináší na oltář své tra-
gické lásky. Příběhu plnému intrik, lží, náhlých
zvratů a tragédií tak vévodí zmar, který zde ne-
překoná ani láska,” uvádí na webových strán-
kách Národního divadla Brno režisér inscenace
Tomáš Pilař. Hlavní role ztvární vynikající zahra-
niční sólisté Csilla Boross a Sung Kyu Park. 
Vstupenky na uvedené pořady je možné zakou-
pit on-line na www.ticketportal.cz a www.sme-
tanovalitomysl.cz.

Jana Bisová, Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Stylový víkend (23.-25. června)
Druhý „Stylový víkend” si vzala za své Škoda
Auto. Sobota tedy bude vonět benzínem, zbrusu
novými automobily i nádhernými veterány. Po-
hádka Terezka a kouzelné autíčko jistě potěší
nejmenší. Různé hudební styly namíchá šedesá-
tičlenný orchestr Police Symphony Orchestra
a velmi osobitým stylem zase překvapí Mydy Ra-
bycad se zpěvačkou Žofií Dařbujánovou. Ta se
mimochodem velmi stylově obléká. LiStOVat
styly literárními budeme pak v průběhu neděle.
V Klášterních zahradách se také usadí Klauni
z Balónkova s Veselým hudebním pastelkováním
i Dudlajdá fagotiky, čtyři sympatické dívky hrající
klasiku, pop i slavné hity ve stylových úpravách.
Zajímavé spojení harfy a houslí představí David
Lukáš a Klára Nováková Teplá.  

Smetanový víkend s Českou spořitelnou 
(30. června – 2. července)
Poslední školní den budou moci děti oslavit
smetanovou zmrzlinou zdarma a radovat se
z dárků věnovaných generálním partnerem fes-
tivalu. Snímeček se Smetanou si mohou nechat
udělat ve fotokoutku a za vysvědčení na ně čeká
úspěšný film Anděl Páně 2. Po celou sobotu
a neděli budou probíhat soutěže a hry ve stanu
České spořitelny. Děti si vyzkouší dirigování vir-
tuálního orchestru a pomohou nešťastnému di-
rigentovi posbírat ztracené noty. Ti větší se
mohou zapojit do workshopů Školy na zámku.
Hlavní hvězdou sobotního programu bude bez-
pochyby kapela Slza s Petrem Lexou a Lukášem
Bundilem. Nabídka však bude ještě bohatší –
Klauni z Balónkova tentokrát předvedou show
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V roce 1910 získal Sokol od města pro cvičení
mládeže Krausovo pole v místech současné so-
kolovny. V letech 1924 – 1925 proběhla stavba li-
tomyšlské sokolovny firmou Vlach &Trešl.
Stavbu projektoval žák slavného Otto Wagnera,
architekt František Krásný, který je autorem
mnoha venkovských sokoloven a škol. Průčelí fa-
sády doplňuje plastika Cvičence sochaře Jaro-
slava Brůhy, štíty plastiky sokolů. Sokolové svůj
nový stánek slavnostně otevřeli 15. a 16. srpna
1925.  Lenka Backová

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Velmi mě potěšilo, že  Smetanův dům je bo-

hatší o plošinu, která umožňuje vstup do této
budovy i lidem na invalidních vozících.
Chtěla bych touto cestou poděkovat především
panu starostovi Radomilu Kašparovi, dále panu
řediteli Smetanova domu Leoši Krejčímu a všem
ostatním, kteří mají zásluhu na bezbariérovém
přístupu do Smetanova domu.
Přestože se pohybuji na invalidním vozíku,
mohu se poprvé za mnoho let bez obav ze str-
mých schodů a bez cizí pomoci stát divákem
představení ve Smetanově domě. Děkuji
a těším se na všechna divadelní představení,
koncerty a další kulturní akce, které se v této

krásné budově budou konat.   Petra Beranová
 To, že se rány zhojí, je jen zdání, v srdcích zůs-

tává bolest a vzpomínání... Dne 6. 6. 2017 uplyne
11. rok, co nás opustil pan Václav Němec. Děku-
jeme všem, co vzpomenou s námi.

Manželka, synové a maminka
 Dne 26. června by se dožila

90 let paní Miluše Vopařilová
z Litomyšle. Kdo jste také měli
rádi tuto hodnou a obětavou
ženu, která zemřela 26.
května 2014, vzpomeňte
s námi.            Za rodinu dcera 

Alena Dalihodová

Slova moudrých: Mnoho je na světě moc-
ného, nic však mocnějšího člověka.

Sofokles

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Ludmila Dvořáková – Nová Ves
u Litomyšle
85 let – Anna Tašnerová – Pohodlí, Zdeňka
Pospíšilová, Slávka Stříteská, Václav Ná-
dvorník, Jaroslav Čermák, MUDr. Václav
Dlouhý – Litomyšl
90 let – Růžena Kábrtová – Litomyšl
91 let – Jarmila Sláčíková –  Litomyšl
92 let – Helena Irová – Litomyšl
96 let – Marie Vacková – Litomyšl
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Šprync Slatina – Martina Líbalová
Slatina, Jaroslav Kovář Skuteč – Denisa
Burešová Skuteč, Jakub Pešina Brno – Ni-
kola Kaňková Jakubov,Slovensko,Martin
Sirový Litomyšl – Martina Stříbrná Dvůr
Králové n.Labem, Tomáš Příplata Mělník –
Kateřina Sršňová Jeseník n.Odrou, Ondřej
Skipala Rybník – Michaela Kuklová Česká
Třebová, Marek Doseděl Praha – Tereza
Leníčková Praha, Aleš Kalousek Litomyšl
–Kateřina Švihelová Hradec Králové, Mar-
tin Melša Morašice – Lucie Hermanová
Morašice, Jiří Holomek Borová – Marie
Černá Janov, Jan Lavička Česká Třebová –
Věra Hušková Česká Třebová, Jan Stud-
nička Libčany – Lenka Šimková Litomyšl,
Jan Svoboda Vysoké Mýto – Olga Luká-
šková Praha, Jakub Rydlo Rychnov n.Kně-
žnou – Tereza Hanusová Brno
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Danou Jaškovou (60 let)
Janem Jelínkem (72 let)
Františkem Havranem (81 let)
Dagmar Šplíchalovou (81 let)
Ing. Karlem Trávníčkem (83 let)
Jarmilou Bartošovou (89 let)
Marií Komínkovou (90 let)
Vzpomínáme.

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

Dana Kmošková – KPOZ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ZAMYŠLENÍ

Duch Boží oživuje suché kosti

Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin
mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed
pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem
nich. A hle na té pláni bylo velice mnoho kostí
a byly velice suché. I otázal se mne: „Lidský synu,
mohou tyto kosti ožít?” Odpověděl jsem: „Pa-
novníku Hospodine, ty to víš”. Tu mi řekl: „Proro-
kuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché
kosti, Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník
Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu
ducha a oživnete.”                          Ezechiel 37, 1-5

Vážení čtenáři, od října 2014 jsme se věnovali
v rubrice Zamyšlení nejznámějším Ježíšovým
podobenstvím. Nyní bychom vám rádi přiblížili
alespoň některá podobenství a určité obrazy ze
Starého zákona, které jistě Ježíš Kristus také znal
a na které ve své zvěsti navazoval. Jedním z nich
je vidění „údolí suchých kostí” zachycené v knize
proroka Ezechiela. Volba tohoto obrazu však ne-
souvisí s dnešní módou všelijakých „zombíků”,
ale s třetími největšími svátky křesťanského

roku, kterými jsou Svatodušní svátky nazývané
též letnice. Bůh sám prorokovi vysvětluje v dal-
ším textu tento obraz: „Lidský synu, tyto kosti,
to je všechen dům izraelský. Hle říkají: Naše kosti
uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni.” Také
však zaslibuje: „Vložím do vás svého ducha
a oživnete.” 
Podobná byla i situace Kristových učedníků po
jeho ukřižování: zhroucení jejich životních plánů,
pocit ztracenosti a ztráta naděje. V setkání se
vzkříšeným Pánem však uslyší podobné zaslí-
bení jako kdysi Izrael skrze proroka Ezechiela:
„Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte
ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z vý-
sosti.” Podle svědectví evangelisty Lukáše se
pak toto zaslíbení naplnilo 50. den po Kristově
vzkříšení – 50. den po Velikonocích. Proto Sva-
todušní svátky, které tak úzce souvisejí s Veliko-
nocemi, jsou také svátky pohyblivými. A jelikož
letošní Velikonoce (slavené v neděli po 1. jarním
úplňku) vyšly až na polovinu dubna, letošní Boží
hod svatodušní se slaví v neděli 4. června. Slav-
nost seslání Ducha svatého – to jsou vlastně na-
rozeniny křesťanské církve. O těchto svátcích si
připomínáme událost, díky níž do té doby uza-

vřená skupina Kristových učedníků vyšla nejprve
do ulic Jeruzaléma a později do celého světa ke
všem národům s radostným svědectvím o tom,
že vzkříšený Ježíš Kristus nezůstal v moci zla
a smrti, ale přemohl ji a zve všechny na cestu ži-
vota. Ale není to jen vzpomínka. Smyslem křes-
ťanských letnic je také aktuální prožívání toho,
že Bůh dává svého Ducha těm, kdo ho prosí.
Žádná kost nebo větev není tak suchá, aby ji ne-
mohl oživit, a podobně žádný člověk nebo spo-
lečenství, jakkoli je duchovně vyprahlé a samo
si nedokáže pomoci, není bez naděje, jestliže
zůstává otevřené pro Božího Ducha. Duch Boží
vane, kam chce, nemůžeme si ho vynutit, ale
smíme o něj prosit a zůstávat pro něj otevření.
Písničkář Sváťa Karásek zachytil prorocký obraz
údolí suchých kostí v jedné své písničce, která
končí slovy: „Když Duch Boží zavěje, vstane
z mrtvých naděje.” A tak buďme i my otevření
pro jeho Ducha a pro naději, kterou dává. To vám
nejen k Svatodušním svátkům, ale i do všech
dalších dnů přeje                          Štěpán Klásek,

farář Církve československé husitské

Centrum sociální pomoci
spojuje generace
Dříve bylo naprosto běžné a přirozené, že něko-
lik generací jedné rodiny žilo pospolu. Pomáhali
si, byli spolu a učili se od sebe navzájem. Toto
soužití poskytovalo všem nemálo výhod. Dnes
je doba jiná. Nebo jsme jenom jiní my?
V Centru sociální pomoci města Litomyšle (CSP)
podporujeme myšlenku, že generace seniorů
a generace dětí si mohou být velmi blízko. Proto
již 5 let chodí seniory navštěvovat děti ze Zá-
kladní školy Zámecká, která s námi sousedí. Žáci
přinášejí do jejich životů milý rozruch už svoji sa-
motnou přítomností. To, že děti našim obyvate-
lům trpělivě čtou, je obrovský bonus. A věřte, že
je jejich práce oceněna. Ne penězi ani dárky. Ale
velikým těšením se, otázkami „Už je středa? Už
přijde ta moje Eliška?” a spokojeností a radostí.

Pro děti je to škola života. Učí se naslouchat, být
zdvořilý a milý, trpělivý v situacích, které jsou
náročné i pro dospělé. Každý týden žáci vstupují
do prostředí, které není plné youtuberů, minec-
raftu, barevných módních doplňků a jásotu. Není
to „jejich” svět. Přesto se zavázali, že jednou
týdně chtějí udělat někomu radost. Danému zá-
vazku se snaží dostát. A to je nesmírně důležité.
Protože možná „ta moje Eliška” je jediným člo-
věkem, který přišel ten týden na návštěvu. 
Dětem ze Základní školy Zámecká patří náš veliký
dík. Stejně tak jejich učitelům, kteří je na role dob-
rovolníků připravují a diskutují s nimi o tom, jak je
důležité umět udělat radost, dostát slibu, věnovat
svůj čas… Věříme, že děti z téhle školy budou na
život dobře připraveny. Olga Radimecká
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červen 2017
175 let – 7. 6. 1842 se narodil Josef Štěpánek,
dějepisec, historik, zakladatel litomyšlského
muzea, spisovatel. Studoval kulturní dějiny Lito-
myšle, byl učitelem na reálce a profesorem na
gymnáziu. Za svého působení v Litomyšli vydal
spoustu studií, výročních zpráv a samostatných
spisů, např. Graduál litomyšlský, Dějiny c. k. vyš-
šího gymnasia v Litomyšli atd. 
145 let – 8. 6. 1872 zemřel MUDr. František Cyril
Kampelík, český lékař, národní buditel, spisova-
tel. Na litomyšlské filozofii vyučoval v letech
1844–1845 češtinu a zasloužil se o knihovnu pro
veřejnost. Byl zakladatelem záložen, které byly
na jeho počest nazvány kampeličkami.
115 let – 30. 6. 1902 zemřel Josef Durdík, profe-
sor Univerzity Karlovy, filozof, psycholog, estetik,
překladatel, literární kritik a poslanec českého
zemského sněmu. V letech 1863 – 1867 působil
na gymnáziu v Litomyšli, byl jedním z prvních
členů pěveckého spolku Vlastimil, v letech 1883
–1889 byl poslancem za Litomyšl.  
80 let – 23. 6. 1937 zemřel v Litomyšli Oldřich
Šťastný, učitel a ředitel učitelského ústavu v Li-
tomyšli. Byl výtečným zpěvákem, duší loutko-
vého divadla při škole i v sokolském biografu,
patřil k zakladatelům místní odbočky Společ-
nosti přátel Lužice a k nejváženějším občanům
města.
75 let – 18. 6. 1942 byl popraven Jiří Šperl, ab-
solvent litomyšlského gymnázia, po studiích se
prakticky školil v Augustově tiskárně v Litomyšli.
Jiří Šperl zahájil za války odbojovou činnost. Ges-
tapo zatklo Jiřího Šperla v Litomyšli dne 10.
června 1942, byl veden četníkem do budovy
soudu nezlomen a odhodlán. Při výsleších v Par-
dubicích pronášel nejostřejší obvinění přímo
Němcům do očí. Popraven byl v zámečku v Par-
dubicích.
75 let – 24. 6. 1942 byl popraven PhDr. Josef
Páta, filolog, slavista, profesor lužického jazyka
a literatury na Univerzitě Karlově v Praze. Byl
autorem mnoha článků a studií o A. Jiráskovi, T.
Novákové, B. Němcové, M. D. Rettigové a prací
o Litomyšli. Vedle pedagogické práce se Josef
Páta věnoval i činnosti spolkové, sokolství a re-
gionálnímu bádání z minulosti Litomyšle a okolí.
Organizačně se podílel na významných litomyšl-
ských výstavách věnovaných A. Jiráskovi, B.
Němcové, J. Mařákovi nebo B. Smetanovi. 
70 let – 14. 6. 1947 zemřel František Krásný, ar-
chitekt. Jako čelný pracovník stavebního odboru
České obce sokolské bývá považován za „dvor-
ního sokolského architekta”. Během působení
v této funkci projektoval až na sto padesát so-
koloven v Čechách, na Moravě, ale i na Sloven-
sku, mimo jiné i sokolovnu v Litomyšli nebo
Tyršův dům v Praze.
60 let – 18. 6. 1957 zemřela Anna Marie Til-
schová, spisovatelka, autorka povídek a románů
se společenskou tématikou. Z pobytu na Lito-
myšlsku získala několik postav románu Tři kříže.
V 30. letech se podílela se na výběru a získání
pozemku pro zotavovnu PEN klubu v Budislavi. 
45 let – 22. 6.1972 zemřel v Litomyšli Milan Za-
hálka, literární historik, byl autorem četných pří-
spěvků do regionálních časopisů, např. o B.
Němcové, T. Novákové, L. Sovové. Publikoval ve
sborníku Zprávy z muzeí od Trstenické stezky, ve
Zpravodaji vlastivědného kroužku v Litomyšli.
15 let – 20. 6. 2002 byla slavnostně odhalena
na objektu Církve československé husitské  na
Toulovcově náměstí v Litomyšli pamětní deska
Jaromíru Metyšovi, faráři československé církve
a dlouholetému sbormistrovi pěveckého sboru
Vlastimil.
140 let – 12. 6. 1877 se konala za purkmistra Vác-
lava Faltise Slavnost svěcení hasičského pra-
poru.Obraz na prapor namaloval místní
akademický malíř Jarolím Štantejský.

připravila Lenka Backová

Nový znak proboštství zrcadlí
duchovní význam Litomyšle
„Červený štít se stříbrnou ‚litomyšlskou‘ lilií po-
ložený na černém štítě se zlatým heroldským
křížem. Znak je převýšen černým pastýřským
kloboukem s šesti střapci.” To je blason (heral-
dický popis) znaku Římskokatolické farnosti –
proboštství Litomyšl, který byl farnosti v květnu
slavnostně potvrzen diecézním biskupem Janem
Vokálem. Autorem znaku je místní farník, stu-
dent archivnictví a pomocných věd historických
Vítek Večeře, finálního grafického zpracování
znaku se zhostil Jeroným Pelikovský.

Symbolika znaku vychází jednak ze znaku města
Litomyšl, jehož heraldické znamení (stříbrná lilie
na červeném poli) se nachází v samém středu
znaku proboštství, jednak ze znaku zaniklého li-
tomyšlského biskupství, který tvořil zlatý herold-
ský kříž na černém poli. Znak proboštství je tedy
přihlášením se k Litomyšli jako městu, které bylo
ve středověku významným nejen duchovním
střediskem. Připomeňme, že i litomyšlská lilie je
ve svém původu znamením s náboženským
podtextem, protože se do znaku Litomyšle do-
stala – v poněkud pozměněné podobě – ze
znaku řádu premonstrátů, jejichž klášter zde od
40. let 12. století stával.
Znak, jehož podoba odpovídá důstojenství far-
nosti s titulem proboštství, bude veřejnosti
v krátkosti představen autorem 9. června
v rámci programu Noci kostelů. Na měsíc září
plánuje proboštství uspořádat besedu, na níž
bude podrobněji prezentován nejen vítězný
návrh znaku, ale i ostatní návrhy, které se do-
staly do finálního výběru.

Zdeněk Mach,
Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl

V červnovém vydání se můžete seznámit s dalším dílem pana Vladimíra Vícha z cyklu Litomyšl –
moje město. Toto nese název „Panorama Litomyšle  z konce 19. století se synagogou”

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA

Ohlídají kamery bezpečnost
na světelné křižovatce?
strana 1 >
Ačkoliv byl start projektu prezentován v míst-
ních i celostátních médiích a úseky jsou řádně
osazeny dopravním značením,  část řidičů i na-
dále porušuje dopravní předpisy a jezdí
v těchto místech vyšší rychlostí, než jaká je po-
volena. „K 24. květnu měli zpracovaných prv-
ních 15 dnů provozu zařízení. Vyřídili jsme 2800
přestupků a 1755 jich na nás stále čeká,” infor-
moval o prvních výsledcích provozu Kamil
Hebelka, vedoucí dopravního odboru MěÚ Lito-
myšl, a dodal: „Každá měřící brána umí i mapo-
vat počet vozidel a dělat tak statistiky průjezdu
aut i s členěním na osobní a nákladní vozidla.
Naším záměrem je dát tyto informace na web
města, aby si je každý mohl filtrovat údaje dle
svých požadavků.”
V minulých týdnech se někteří obyvatelé Lito-
myšle ozvali s žádostí, aby se úsekové měření

nainstalovalo i v jiných částech města, kde řidiči
nedodržují předpisy a ohrožují bezpečnost
chodců. Jedná se například o ulice Zahájská či
V. K. Jeřábka. „V Zahájské se nám bohužel kvůli
nesouhlasu majitele jedné nemovitosti nepoda-
řilo dotáhnout do konce opravu chodníku. Nic-
méně pracujeme na řešení tohoto problému.
Měl jsem za to, že omezení rychlosti na 30
km/hod. dopravu v této části města trochu
zklidní a chodci se tam nebudou bát přejít sil-
nici. Městské policii jsem dal pokyn, aby se na
tuto ulici zaměřila. Strážníkům jsem rovněž dal
za úkol kontrolovat, zda kolem zámku řidiči ka-
mionů respektují zákaz, který jsme před časem
po dlouhých jednáních s dotyčnými orgány za-
řídili. Nicméně naší snahou není mít na každém
rohu kamerový systém, na neukázněné řidiče
musíme najít i jiné páky,” vysvětlil starosta.   

-mv-
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Lze zachránit Zámeckou MŠ?
Vážení spoluobčané, jsem rodič dítěte navště-
vujícího I. MŠ Zámeckou a také občan Litomyšle,
který je velmi rozčarován jejím pohnutým osu-
dem. Bohužel měla jsem tu čest se s ním sezná-
mit teprve nedávno. Jak bude s našimi dětmi
naloženo a proč se má tak krásná, kulturou, bez-
pečím a pohodou provoněná, jako pro školku
stvořená, lokalita měnit? Stěhovat se kamsi, kde
se s nárůstem počtu dětí vytrácí individuální pří-
stup a s polohou genius loci? Školka vytlačená
depozitářem a další galerií je před rozpadem.
Ano, mohu to tak říct, neboť do dolní budovy
Panského domu, která po reorganizaci mateřské
škole zůstane, se vejde minimum dětí a její pří-
padné přestavbě se město nepochopitelně
brání. V zájmu města je nejjednodušší varianta
– umístění dětí do stávajících objektů, tedy ze tří
tříd I. MŠ do II. MŠ (Vertex) a III. MŠ (Lidická). 
Nemohu souhlasit ani s jednou etáží daného
problému. První patro je zřejmě neprůstřelné.
Horní část Panského domu je ve vlastnictví Par-
dubického kraje, to je fakt. Škoda, že se latentní
problém nezačal řešit již dříve. Ale nájemce a ná-
jemník mají svá jasná práva, děti nemusí být pri-
oritou, jakkoli se to zdá nepochopitelné.
Druhá etáž skýtá možnost přestavby dolní části
Panského domu, který je ve vlastnictví města. To
se v tuto chvíli jeví jako schůdnější cesta. Nic-
méně ani tam jsme se my, rodiče ochotní bojo-
vat za zájmy našich dětí, s podporou města
nesetkali. 
Třetím bodem je rozpuštění školky do dvou zbý-
vajících. Ani zde nesouhlasím. Copak není jiná
lepší možnost, která by uchránila integritu
školky a zachovala lépe její spádovost? Nechci
tímto pochybovat o kvalitě dalších školek – jen
to ne, myslím, že jsou skvělé. Ale uznejte, neměl
by mít člověk možnost výběru? A lidé bydlící
např. na Zahájí, Lánech či Husovce mají vodit své

děti až na druhý konec města? Nezbude jim nic
jiného než každý den dítě vozit autem, které
navíc nebude kde zaparkovat. Jedním slovem
omezení. K tomu děti s jejich rodiči nyní centrum
města každodenně skvěle oživují, to je v dnešní
době vylidněných náměstí vzácností. Navíc sní-
žení počtu dětí ve školce je pro město finančně
nevýhodné. A co bude s handicapovanými
dětmi, které mají ve školce tak perfektní zázemí?
Vedení města říká, že školka bude zachována,
ale v jakém rozsahu už nedodává. Proč by
v našem zámku nemohlo být něco tak hezkého
jako mateřská školka? Chtěla bych se zde zastat
tohoto unikátu mít děti v tak inspirujícím a la-
skavém prostředí (o ideální poloze nemluvě)
a vyzvednout, jak hrubou chybu bychom jako
občané Litomyšle udělali, kdybychom nečinně
přihlíželi jejímu zániku.                Jana Petríková

Odpověď starosty
Vzhledem k závažnosti tématu, který jsme již
v minulosti několikrát řešili formou redakčních
článků, dáváme nyní prostor starostovi Rado-
milu Kašparovi, jenž k dopisu dodá stanovisko
města.
Vážená paní doktorko,
Vašemu rozezlení naprosto rozumím. Když jsme
byli postaveni před tento problém, jehož řešení
není ani snadné, ani populární, tak jsem si stejně
jako vy říkal, že je ohromná škoda, že děti musí
opustit prostory zámecké školky. Nicméně Vás
v několika věcech musím opravit. Není pravdou,
že se tento problém začal řešit pozdě. V minu-
losti jsme se snažili o logické řešení, které sama
zmiňujete – prostě přestavit druhou budovu, aby
měla kapacitu pro všechny děti zámecké školky.
Kdyby toto šlo realizovat, tak mi věřte, že by-

chom to udělali. Proti našim plánům se však po-
stavili odborníci z památkové péče, kteří upozor-
nili na to, že půdní vestavby jsou z technického
hlediska rizikové. Navíc nám bylo sděleno, že
střešní okna jsou nepřijatelná a výsledné úpravy
by byly z hlediska hygienických předpisů „hrubě
nedostačující”. Kdybych byl pohodlný politik
a prosadil toto řešení, tak bych byl možná
v očích obyvatel za hrdinu, ale děti by byly
v temné díře bez oken a hygiena by nám při
první kontrole zavřela celou školku. Nezlobte se
na mě, ale pod to bych se nikdy nemohl pode-
psat. Byli jsme tedy postaveni před fakt, že nám
NPÚ neprodlouží nájemní smlouvu v Panském
domě, druhou budovu nemůžeme přestavět
a musíme urychleně začít jednat o dalších vari-
antách. Nakonec se jako nejsnazší a k dětem
nejodpovědnější řešení jeví to, které jsem již ně-
kolikrát veřejnosti prezentoval. Opravíme bu-
dovu ortoptiky nad autobusovým nádražím, do
ní přestěhujeme z areálu „vertexové” školky
Dům dětí a mládeže a v uvolněných prostorách
DDM dětem vybudujeme po všech stránkách vy-
hovující prostory, ve kterých budou moci být
další roky. Ta budova je naše, takže nehrozí
žádné další stěhování. Další nové prostory vznik-
nou ve školce na ulici Lidické, kam by mělo přejít
jedno  oddělení ze zámecké školky. Na tato „ška-
tulata hejbejte se” uvolníme značné finanční
prostředky a dětem vybudujeme přívětivé pro-
středí. Není to populární řešení, ale je jediné,
které je k dětem fér. O individuální přístup ne-
přijdou, zámecká školka nezanikne, pouze se
přesunou některá její oddělení. Nejsou to žádné
úhybné manévry, nemáme snahu školku likvido-
vat a jen tak z plezíru vystěhovat děti pryč ze
zámku. Naše stanovisko je stejné jako Vaše. Váš
a můj pohled na řešení tohoto problému se liší
v jedné jediné věci. Já už jsem se svými předsta-
vami narazil a byl poučen o tom, že není jiné
možné cesty, než stěhování. Nyní to musíme do-
táhnout do konce a vše stihnout tak, aby si od
příštího roku měly děti kde hrát.

S úctou Radomil Kašpar, starosta

Majáles 2017 – studenti studentům
Na přelomu měsíce dubna a května se konal li-
tomyšlský Majáles. V rámci letošních student-
ských slavností proběhla řada akcí, tentokrát
opět rozloženě ve dvou týdnech. Ukázalo se to
jako dobrý nápad, program vyhovoval účinkují-
cím, organizátorům a především studentům,
kteří se tak mohli ve velkém počtu zúčastnit
všech akcí.
V úterý 25. dubna odpoledne se objevil na Sme-
tanově náměstí majálesový průvod, který vedl
nádherný čínský drak. Pěkné počasí přispělo
k tomu, že jsme v průvodu napočítali velké
množství zajímavých masek.   Do Klášterních za-
hrad dorazil pestrobarevný průvod a bylo
opravdu velmi obtížné vyhodnotit ty nejlepší. Na-
konec byli všichni účastníci odměněni drobnými
cukrátky. V zahradách měli účastníci možnost
občerstvit se sladkou palačinkou a topinkou,
a tak přispět na charitativní účely. Druhý den za-
hájilo zajímavé cvičení Tabata a pak se celé do-
poledne soutěžilo ve sportovních disciplínách.
Z důvodu nepřízně počasí musely být některé
sportovní disciplíny zrušeny. Ale to studentům
vůbec nevadilo a dopoledne si hrající i fandící
v naplněné sportovní hale užili. V soutěžní dis-
ciplíně futsal porazili ve finále kluci ze SŠZaT
družstvo SPgŠ.  Turnaj v dívčím futsalu ovládlo
družstvo GAJ, které porazilo holky ze SŠZaT.  Ve
volejbale bylo nejlepší družstvo ze SŠZaT. Borci
z GAJ vyhráli turnaj ve florbalu před družstvem
techniků ze SŠZaT, stejně dopadlo i finálové
utkání v dívčím florbalu – gymnazistky vyhrály
před florbalistkami ze SŠZaT. Zajímavým zpe-
střením Majálesu byly turnaje v šipkách, kuleč-
níku a fotbálku. Nejlepším hráčem kulečníku se

stal Dominik Kracík, v šipkách vyhrála Kristýna
Vojtová, studentka SŠZaT. Ve fotbálku byli nepo-
razitelní Tomáš Rothschein a Roman Miták z GAJ,
novinkou byl fotbalgolf na Primátorské hrázi.
Večer se v MC Kotelna konala všemi oblíbená
soutěž Missák roku 2017.  Promenáda v ženských
šatech, rozhovor a nápaditá disciplína rozhodly
o tom, že Missákem roku 2017 se stal student
Vojtěch Toman ze SŠZaT, který si zároveň získal
přízeň publika, které ho zvolilo největším sympa-
ťákem. Následující večer se studenti opět sešli
v RC Kotelna, tentokrát na Rockové noci. Velkým
vyvrcholením letošních slavností Majáles byla
o týden později volba Miss Majáles 2017, která se
tentokrát uskutečnila ve Smetanově domě.  Tra-
diční i zcela nové disciplíny rozhodly o tom, že 3.
místo obsadila Kristýna Nešporová z TC, Laura
Abu Ownova ze SPgŠ je nositelka titulu 1. vice-
miss. Vítězkou letošního ročníku Miss Majáles
a dívkou, která obdržela originální korunku

z dílny Jiřího Dudychy, se podle rozhodnutí po-
roty stala studentka Natalie Kynclová ze SPgŠ.
Obecenstvo jako nejsympatičtější dívku zvolilo
Barboru Benešovou, studentku GAJ. Majálesové
slavnosti byly doprovázeny výstavou výtvarných
prací litomyšlských studentů, na půdě budovy
SPgš se konala výstava  maturitních  výtvarných
prací. Letos se opravdu snažily studentky oboru
Scénické a výstavní tvorby na SŠZaT. Do průvodu
vyrobily téměř 15metrového čínského draka
a podílely se na zhotovení a instalaci kulis na
Missáka v MC Kotelna. Děkujeme městu Litomyšl
a ostatním sponzorům, bez jejichž pomoci by se
tato náročná akce nemohla uskutečnit. Majáles
v našem městě je ojedinělý tím, že se na jeho or-
ganizaci podílejí především studenti za podpory
členů štábu Majáles. Dokazují tak své organi-
zační schopnosti i chuť bavit se, sportovat, pro-
stě si užít studentské jaro. Už se těšíme na další
ročník Majáles v roce 2018. 

Hana Honzíková, štáb Majáles

RESTAURACE SLUNCE V LITOMYŠLI
přijme

SERVÍRKU /ČÍŠNÍKA
Nabízíme 18000,- čistého 

+ další výhody.
Více informací p. Vanžura

tel. 603 228 082 nebo přímo v provozovně
na adrese Smetanovo náměstí 17 Litomyšl.
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Litomyšl vzali jedlíci útokem
Udělat dobrou kávu, skvělé su-shi, pochutnat si
na guláších různých chutí, výtečné svíčkové
a dalších výborných pokrmech si mohli návštěv-
níci 6. ročníku litomyšlských Gastronomických
slavností Magdaleny Dobromily Rettigové. Ty
tentokrát měly podtitul Knedlíky a šmorny a vy-
vrcholily o víkendu 20. a 21. května.
„Já mám slavnosti každý den, když můžu být
mezi lidmi, kteří rádi jedí a mají rádi gastronomii.
Litomyšl je specifická tím, že zde máme Magda-
lenu Dobromilu Rettigovou. Slavnosti jsou tady
pošesté a já za to moc děkuji organizátorům,
všem, co se přičinili, že tady můžeme dnes strá-
vit krásný den,” prohlásil Miroslav Kubec, prezi-
dent Asociace kuchařů a cukrářů ČR. A krásný
den, respektive dva krásné víkendové dny, strá-
vily na Smetanově a Toulovcově náměstí v Lito-
myšli tisíce lidí. Pochutnaly si na dobrém jídle
a pití, užily si báječnou atmosféru a viděly ku-
chařské hvězdy v akci. Nechyběla známá
autorka kuchařek Dita P., herečka a kuchařka
Markéta Hrubešová, Lukáš Ende, medailista
z kuchařské olympiády IKA 2016 a držitel řádu
zlaté medaile M. D. Rettigové, Mistr kuchař Vác-
lav Šmerda, prezident Gastronomických slav-
ností M. D. Rettigové, členové národního týmu
kuchařů Norbert Hojda a Petr Vlásek a řada dal-
ších. Moderování sobotního dne se pak bravurně
zhostil Aleš Cibulka, který nepřijel do Litomyšle
s prázdnou, ale návštěvníci mohli zažít živé vy-
sílání pořadu Tobogan s hosty jako je herečka
Kateřina Macháčková a skvělá zpěvačka Eva Pi-
larová. 
Nechyběly ani tradiční soutěže, o které je každý
rok ze strany účastníků velký zájem. Svíčkovou
OPEN podle hodnocení poroty vyhrál Petr Švec
a pozor, podle hlasů návštěvníků byl na prvním

místě… Petr Švec. „Hlavně tučně, nízkotučná
není dobrá, 40% smetana,” prozradil důvod
svého dvojnásobného úspěchu letošní král svíč-
kové. Ve výtvarné soutěži pro děti ze Zámecké
základní školy „Knedlíkovaná v Rettigovce” se na
prvním místě dle hlasování zákazníků Retti-
govky umístila patnáctiletá Sabina Hanušová,
odborná porota pak rozhodla o ocenění rovněž
patnáctileté Michaely Vytlačilové. Prohlídku Le-
tiště Václava Havla vyhrál v soutěži Rettigová
znovu ve škole Matěj Pokorný (žák 2. A z 1. ZŠ).
Z navařených kotlíkových gulášů byl podle náv-
štěvníků nejlepší od Obce Buč, odborná porota
pak jako nejlepší vyhodnotila gulášek od týmu
Pytláků. V kuchařském klání dvoučlenných týmů
odborných škol si nejlépe vedly a šampiony ga-
stroslavností se staly Soňa Dundová a Jana Kir-
ková z Obchodní akademie a Střední odborné
školy cestovního ruchu Choceň. Nádherných 58
bábovek se sešlo do nedělní soutěže o tu nej.
Podle 177 hlasujících návštěvníků byla nejkrás-
nější bábovka s číslem 53 od Zuzany Vostárkové,
porota vyhodnotila jako nejlepší bábovku číslo
32 od Pavly Ryšavé. Úplně ta TOP podle náv-
štěvníků i poroty je bábovka číslo 17 od Hany Při-
chystalové.  
„Už se těšíme na příští ročník s tématem „Pečité
a sedliny”, který nás čeká 19. a 20. května 2018,”
prozrazuje za organizátory Jan Pikna, ředitel
Smetanovy Litomyšle, a dodává: „Rád bych po-
děkoval všem, kteří přišli, přijeli, zkrátka se ně-
jakým způsobem do gastroslavností zapojili.
Díky nim byl letošní ročník opět skvělý.”
Fotografie čtenáři najdou na www.facebook.com/
Gastroslavnosti/ 

Jana Bisová, Smetanova Litomyšl o.p.s.

„Vy jíte, my myjeme” aneb
Gastroslavnostní půjčovna talířů
Letošní ročník soutěže kotlíkových gulášů  na Tou-
lovcově náměstí byl částečně ochuzen o jedno
novodobé, hojně rozšířené koření – plastový
servis. Ten správný gurmánský zážitek je spjat

s porcelánem (ví opravdu každé malé dítě?), což
mohli plně zakusit všichni guláše lační gastronauti.
Více jak 200 porcelánových talířů bylo za vrat-
nou zálohu vysláno mezi gulášové týmy, aby
znehodnocené našly cestu zpět do půjčovny ta-
lířů. Tam je zkušený tým holek z porcelánu ručně
a s láskou umyl, utřel, naleštil a připravil pro
další strávníky. Dobrovolný  příspěvek za tuto
speciální službu nebyl propit ani projeden, a tak
poputuje 1133,-Kč pro žáky s kombinovaným po-
stiženým Speciální základní školy v Litomyšli.
Díky všem přispěvším, dárcům již vyřazených ta-
lířů a lžic, sběrnému místu Český patchwork,
plánovaným i neplánovaným pomocníkům
s mytím talířů a Rodinnému centru v Litomyšli
za zapůjčení zázemí. A samozřejmě i tvůrci talířů
s geniem loci, které vymyslel a daroval litomyšl-
sko-pražský akademický keramik MgA. Jakub
Grec. Text a foto: Tomáš Jelínek

May Peter – Černé světlo: akta Enzo, Rejfová
Marie – Kdo jinému jámu kopá, Steel – Kouzlo,
Sutherland – Láska v prachu hvězd, Harman –
Porodní bábou proti své, Roberts Nora – Srdce
rebelky, Donoghue – Zázrak, Vaňková – Život na
rozhraní věků, Topol Jáchym – Citlivý člověk,
Schillerová – Deník raka, Dicker Joël – Kniha
o Baltimorských, Meyer Deon – Kobra: krimithril-
ler, Aaronovitch – Prokleté domovy, Tokarczuk –
Svůj vůz i pluh veď přes, Petráčková – Hledám
tě, Valpy Fiona – Navždy po francouzsku, Gabal-
don – Panicové, Bauer Jan – Smrt na Karlštejně,
Povídky z Manhattanu, Iggulden – Válka růží. Díl

I. Bouře, Reid Taylor – Jediné pravé lásky, Faltová
– Nezvi si vraha do života, Oakes – Posvátné lži
Minnow, Anders – Všichni ptáci na nebi, Ptáč-
ková – Básník, Han Kang – Vegetariánka, Vo-
pěnka – Můj bratr Mesiáš, Joffo Joseph – Z Paříže
do Paříže, Pinborough – Ví o tobě, Ve světle
nebo ve stínu:, Sekyrka – Nedosáhneš na dno,
Novotný David – Dybuk a ďábel: o věcech, Wurm
Monika – Nesmíš mě milovat:, Bauer Jan – Kláš-
terem obchází ďábel:, Jindra – Spiklenci z lásky,
Macháček – Pod hladinou, Pomsta se smrtelnou,
Clark Mary – Melodie stále zní, Patterson – Pat-
náctý skandál

Nové knihy v litomyšlské knihovně

NADĚJE zahrála
Prodanou nevěstu
Dětským ztvárněním opery Prodaná nevěsta re-
prezentovaly děti z NADĚJE Litomyšl své město
i jednoho z jeho nejvýznamnějších rodáků Bed-
řicha Smetany.
Ve čtvrtek 27. 4. proběhl v ABC klubu v Pardubi-
cích třetí ročník festivalu Pod Duhovými křídly,
který je přehlídkou píle, vůle a dobré nálady. Na
festivalu vystupují děti, senioři i lidé s hendike-
pem, kteří při této příležitosti prezentují celé
spektrum sociálních služeb Pardubického kraje.
Akci pořádá Pardubický kraj a Národní rada osob
se zdravotním postižením jako součást cen Du-
hové křídlo, které jsou udíleny za práci s lidmi se
zdravotním postižením. 
V NADĚJI jsme k této příležitosti v únoru založili
malý divadelní klub a vesele se začali připravo-
vat na vystoupení. Při pravidelném setkávání
došlo k secvičení nejslavnějších árií Prodané ne-
věsty. Cílem divadelního klubu bylo nejen před-
stavit službu na festivalu, ale také vzbudit u dětí
zájem o umění, pravidelnou činnost a odpověd-
nost vůči kamarádům „hercům”. Naše služba se
snaží dětem od 6 do 18 let pomoci se smyslupl-
ným trávením volného času a zorientovat se
v obtížích spojených s dospíváním. 
Velké poděkování patří Pardubickému kraji za
přizvání naší organizace k vystoupení a dále ve-
dení základních škol za projevenou podporu
a uvolnění dětí z výuky.  Paní Renátě Glänzne-
rové děkujeme za zapůjčení krásných historic-
kých kostýmů.  Těšíme se na další vystoupení,
děti již nyní přemýšlí nad novým tématem. 

Text a foto: Martina Kupková

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti
vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,

nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám zájem o obrazy, vojenské věci,

lustry, betlémy, trakaře, vozíky, hračky, hodiny, 
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly
i jejich části, housle,  basu, trumpetu a jiné věci

starožitného charakteru.
Platba v hotovosti ihned, solidní jednání i ceny.

Přijďte nabídnout, nebo zavolejte kdykoliv na telefon:
604 243 579 a já se rád přijedu podívat. 

Email je  p.mencik@centrum.cz    

Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík

Pronájem domku k bydlení
v Litomyšli, A. Tomíčka 455.

3+1, koupelna, garáž, zahrádka. 
Tel. č. 777 775 801 
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Červená škola je zlatá!
Žáci 1. stupně Základní školy U Školek získali s vi-
deoklipem k písni Don't Worry Be Happy 1. místo
v republice v soutěži Sing a Song. Ve čtvrtek 25.
května 2017 si převzali ocenění přímo na Minis-
terstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze,

což v jejich myslích jistě dodá výsledku soutěže
punc nezapomenutelnosti!  Úkolem soutěžících
je nazpívat píseň v anglickém jazyce a vytvořit
k ní videoklip. Provedli jsme diváky různými lito-
myšlskými zákoutími a snažili se udělat Lito-
myšli dobrou reklamu. Při tvorbě jsme využili
zkušeností s prací s technikou, které máme ze
školní televize, ale určitě by to nešlo bez nahrá-
vacího studia. Velké poděkování tedy patří paní
ředitelce ZUŠ Bedřicha Smetany Markétě He-
grové za to, že nám umožnila využít jejich pro-
story a vybavení, a panu učiteli Miroslavu
Techlovskému, který nám ochotně a trpělivě po-
máhal se zvukovou nahrávkou. Vítězný klip mů-
žete zhlédnout na webových stránkách školy
www.litomysl.cz/2zs  ve složce „výsledky žáků –
ostatní soutěže” nebo přímo na YouTube. Všem
zúčastněným srdečně gratulujeme! 

Veronika Řeháková, foto: Miroslava Jirečková

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 3. 6. MUDr. Paseková
Ne 4. 6. MUDr. Paseková
So 10. 6. MUDr. Slavík
Ne 11. 6. MUDr. Přichystalová
So 17. 6. MUDr. Mikulecká
Ne 18. 6. MUDr. Přichystalová
So 24. 6. MUDr. Paseková
Ne 25. 6. MUDr. Paseková
So 1.7. MUDr. Sláma
Ne 2. 7. MUDr. Sláma  
St 5. 7. MUDr. Tišlerová
Čt 6. 7. MUDr. Tišlerová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 3. 6. MUDr. Beňová
Ne 4. 6. MUDr. Hájková
So 10. 6. MUDr. Jílková
Ne 11. 6. MUDr. Mareš
So 17. 6. MUDr. Kopecká
Ne 18. 6. MUDr. Papoušková
So 24. 6. MUDr. Pecinová
Ne 25. 6. MUDr. Pešková
So 1.7. MUDr. Pilařová
Ne 2. 7.  MUDr. Sadílková
St 5. 7. MUDr. Šíchová
Čt 6. 7. MUDr. Švábová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 3. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 4. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 10. 6. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 11. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 17. 6. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 18. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 24. 6. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 25. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 1. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 2. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
St 5. 7. U Slunce, tel. 461 612 678
Čt 6. 7. U Slunce, tel. 461 612 678

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
3. – 4. 6. MDDr. Stavělová Pavla
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
10. – 11. 6. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
17. – 18. 6. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
24. – 25. 6. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
1. – 2. 7. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
5. 7. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
6. 7. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569

ROZPIS SLUŽEB

Chovatelská přehlídka trofejí 
s dětským programem v Boršově
Ve dnech 26. – 30. dubna se konala Chovatelská
přehlídka trofejí ulovené zvěře v honitbách
okresu Svitavy organizovaná městy Litomyšl,
Svitavy, Polička a Moravská Třebová ve spolu-
práci s Okresním mysliveckým spolkem ve Svi-
tavách. Letos se trofejemi ulovené zvěře mohl
chlubit kulturní dům v Boršově u Moravské Tře-
bové. V pátek a v sobotu byla přehlídka pří-
stupná veřejnosti, v sobotu se konal svod psů
a čtvrteční a páteční dopoledne bylo věnováno
předškolním dětem.
Chovatelská přehlídka by měla sloužit především
k hodnocení kvality chované zvěře. Ke zhlédnutí
byly například trofeje zvěře srnčí, mufloní, dančí,
jelena siky nebo jelena evropského. Po několik
let zůstává nejpočetnější lovenou spárkatou
zvěří v okrese zvěř černá – prase divoké, druhou
početně nejvíce zastoupenou zvěř srnčí. Stavy
kdysi hojné drobné zvěře, jako je zajíc nebo ba-
žant, jsou velmi nízké na celém okrese. Na Lito-
myšlsku se můžeme setkat s prasetem divokým
a srnčí zvěří, pouze výjimečně i se zvěří dančí
a jelení. Muflona nebo jelena siku zde zatím ne-
potkáme. 
Za zmínku stojí zvyšující se počty zavlečených
druhů jako je například psík mývalovitý. Podle
statistiky se ulovilo 21 jedinců v roce 2014, 11
v roce 2015 a 17 v roce 2016.

Bohužel vzrůstají i počty zvěře sražené na silni-
cích motorovými vozidly. Na Litomyšlsku bylo
nahlášeno za rok 2015 asi 200 kusů sražené
zvěře, za rok 2016 ještě o něco více, ale ve sku-
tečnosti jsou však tato čísla mnohem vyšší.
V obou případech více než polovinu počtu tvoří
srnčí zvěř. 
Minulý rok byl poprvé vyzkoušen zájem mateř-
ských škol o dětský program v rámci této akce,
kterého se tehdy zúčastnilo téměř 70 dětí.
Ohlasy byly pozitivní, a proto letos byla dětem
věnována dvě dopoledne, během kterých se zde
vystřídaly děti z mateřských škol Litomyšl, Svi-
tavy, Moravská Třebová, Křenov, Útěchov a Bor-
šov. Celkem přišlo více než 180 dětí. Zástupci
Lesní správy Svitavy provedli děti přehlídkou
a společně si povídali o přírodě, zvěři a mysli-
vosti. Děti si rozšířily své dosavadní znalosti
a skládaly nebo malovaly obrázky lesních zvířat.
Nezapomenutelným zážitkem byla určitě mož-
nost sblížit se s loveckými psy a dravci a po-
slechnout si, ale i vyzkoušet lovecké troubení.
Děti pro tuto akci namalovaly a vytvořily velmi
podařené obrázky, které si během přehlídky
mohli prohlédnout všichni návštěvníci. Všem,
kteří se na dětském programu podíleli a věnovali
dětem svůj volný čas, patří velké poděkování.

Lenka Havranová

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:  Úspěch sokolských
děvčat v závodech všestrannosti • Seznamte se:
„Nordic Walking” • Českomoravské pomezí
v mobilní aplikaci 
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ZŠ U Školek mezi nejlepšími
v celostátním kole Prezentiády
Dne 27. dubna 2017 se v Brně
na Masarykově univerzitě ko-
nalo celostátní kolo Prezenti-
ády. Tým ze Základní školy
U Školek se do něho probojo-
val přes nominační a krajská
kola již počtvrté (pokaždé
v jiném složení). Po loňském
vítězství před námi stál úkol
ještě obtížnější, a to obha-
joba. Během pouhých čtyř
dnů musel tým MyslIQ ve slo-
žení Michaela Janecká a Pavel
Chadima připravit finálovou
prezentaci na krásné téma
Dřív než usnu. Přípravy a tré-
ninky prezentace jim zabraly
mnoho času, chtěli totiž publikum zaujmout
nejen poutavým a kultivovaným projevem, ale
i vtipným grafickým zpracováním. Proto celou
prezentaci pojali jako komiks, ve kterém před-

vedli nejen rituály před spa-
ním a noční úbory, ve kterých
se nejčastěji spí.  Během ce-
lého grandfinále se Pavel
s Míšou museli potýkat nejen
s trémou a nervozitou, s ne-
fungujícími mikrofony a pre-
zentérem, ale i s nepříjem-
nými otázkami poroty. Přes
všechny tyto nesnáze jim po-
rota přidělila čtvrté místo ze
všech týmů z Čech a Sloven-
ska. To, že se jim prezentace
povedla, ocenilo brněnské
publikum, u kterého tým Mys-
lIQ sklidil největší obdiv. Proto
si za to zasloužili pořádný

dort v podobě peřiny  a potlesk ve stoje, čehož
se jim dostalo ve škole. Mají náš veliký obdiv,
srdečně gratulujeme!                                                   

Jan Coufal, foto: Miroslava Jirečková

Úspěch
v matematické
soutěži
Spolu s více než 40 tisíci dětmi z celé České repu-
bliky se zapojili žáci ze Základní školy U Školek do
matematické soutěže Pangea. Z nejpočetnější ka-
tegorie pátých tříd postoupila mezi 56 nejlepších
matematiků do celorepublikového finále Anička
Samková. Finále se uskutečnilo 5. května v nové
budově Národního muzea v Praze. Všechny úkoly
finálového kola spojovalo téma zdravotnictví a ar-
chitektura, proto se patrony této soutěže stali ar-
chitekt David Vávra, kardiochirurg Jan Pirk či
herečka Dana Morávková. Celé finále bylo hodně
náročné, na soutěžící čekalo 25 obtížných úloh
a na jejich vyřešení měli pouhých 60 minut.
Anička si vedla více než výborně, podařilo se jí
správně vyřešit více než 70 % složitých úloh. To ji
vyneslo na 7. místo z celkových 8376 zúčastně-
ných žáků pátých ročníků. O tom, že je Anička ma-
tematický talent, svědčí i výsledky v dalších
matematických soutěžích (Matematický klokan,
Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Matýsek
a další), kde ve své kategorii obsazuje přední pří-
čky i v celorepublikovém srovnání.  Aničce moc
gratulujeme a přejeme mnoho dalších, nejen ma-
tematických úspěchů.                            Jan Coufal

Školní rok se pomalu blíží ke svému závěru a my
bychom vás rádi informovali o úspěších našich
studentů v SOČ. Skvělého umístění dosáhli žáci
naší školy v krajském kole soutěže Středoškolské
odborné činnosti. Nejlépe byl hodnocen projekt
Vertikálních zahrad Kristýny Oslejškové, která
s ním postoupila do celostátní soutěže. V posled-
ních letech je to již třetí postup do národního kola.
Dalším velkým úspěchem je první místo Lukáše
Daňka s prací Vzorkování operních vokálů, na dru-
hém místě se umístil Filip Musílek s 3D modelem
telefonu Apple 5S . A ještě jeden velmi úspěšný
student. Matěj Doležal z Litomyšle v letošním roce
absolvoval SŠZaT, specializace zahradní architek-
tura. Své studium zakončil velkým úspěchem, zí-
skal 3. místo na Mistrovství České republiky ve
floristice v Kopidlně. Během školní docházky se
zúčastnil řady soutěží, moderoval akce školy, ak-
tivně se zapojil do organizace Majálesu. Na moji
otázku, jak se to dá všechno stihnout, odpověděl:
„Neumím zahálet, mám rád, když se něco děje.
Nelitoval jsem volný čas, i o víkendech, a získal tak
možnost spolupráce s mistry oboru – Klárou
Franz Vavříkovou a Martinem Rubešem. Od nich
jsem se mnohému naučil, stejně tak v rámci za-
hraničních stáží pořádaných naší školou (např. ve
Francii).” Matěj měl také možnost poznat studium
na středním odborném učilišti a získal tak další
opravdu praktické dovednosti potřebné pro jeho
budoucí povolání. Matějovi přejeme mnoho dal-
ších úspěchů v profesním, ale zejména v osobním
životě. A ještě jedno pozvání. V pondělí 12. června
v 15.30 hodin se v prostorách SŠZaT uskuteční
vernisáž výtvarných prací studentů oboru Scé-
nická a výstavní tvorba. Budete moci zhlédnout
různé techniky kresby, malby i tvorbu zajímavých
artefaktů zhotovených z netradičních materiálů.
Výstavu také doplní práce vzniklé v plenéru při vý-
měnném pobytu studentů ve Francii a floristická
aranžmá. Vernisáž letos nese jméno „ROK NA
DRAKA” a bude doplněna určitě zajímavou a ori-
ginální carvingovou show. Absolvent gastrono-
mické školy Vojta Petržela bude předvádět své
umění ve vyřezávání  ovoce a zeleniny.
Přejeme všem studentům i učitelům krásné léto
a prázdniny plné báječných zážitků.

Hana Honzíková, SŠZaT

Závěr školního
roku na SŠZaT 

přijme

• pracovníka údržby
CO OČEKÁVÁME:
• manuální zručnost
• technická vnímavost
• pečlivost
• zodpovědnost a samostatnost
• ř.p. „B”
• vstřícnou a příjemnou komunikaci,

smysl pro týmovou spolupráci
• snahu se učit
• znalosti sváření 

a el. vyhlášky výhodou

CO VÁS ČEKÁ:
• velmi pestrá práce 
• podpora ve vzdělávání a učení se
• práce ve dvousměnném 

provozu Po – Pá

KONTAKT: Ondřej Lukáš
tel. 602 648 780 
e-mail lukas@hrg.cz
nebo se stavte osobně v tiskárně

www.hrg.czpřitiskněte se k nám!

CO VÁS ČEKÁ:
• jednoduché práce

na dokončujícím zpracování

CO OČEKÁVÁME:
• manuální zručnost
• samostatnost
• chuť učit se novým věcem

KONTAKT: Josef Kopecký
tel. 606 627 424
josef.kopecky@hrg.cz

Třísměnný provoz Po – Pá
Nástup dle dohody

• strojníky (i ženy)
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Letní kino
za sokolovnou 
otevře 23. června 
Už v pátek 23. června zahájí svůj pravidelný se-
zonní provoz letní kino ve Sportovním areálu za
sokolovnou. Až do konce prázdnin tak budete
moci strávit za 50 korun příjemný páteční večer
s českým nebo zahraničním filmem. 
Sérii promítání zahájí 23. června od 21.30 hodin
film s Ondřejem Vetchým a Aňou Geislerovou
Pohádky pro Emu. 
Na 30. června od 21.30 hod. je připraveno pro-
mítání úspěšného snímku Dítě Bridget Jonesové.
Další páteční večery budou patřit filmům jako
Manžel na hodinu, Špunti na vodě, Bezva ženská
na krku nebo Kráska a zvíře. Děti se mohou těšit
na animovaný rodinný film Kung Fu Panda 3
a animovaný rodinný muzikál Zpívej. 
Sportovní areál za sokolovnou nabízí velký výběr
nápojů, chuťovek k pivu a vínu i grilované speci-
ality. Zázemí ocení jak dospělí diváci, tak rodiny
s dětmi. Přijďte se podívat! 
Více na www.kinolitomysl.cz

Prokop Souček, Smetanův dům 

Napísek
v červnu 
Rádi bychom vás touto cestou informovali
o dvou velkých červnových událostech. 10. 6. od
14 hod. pořádáme již druhý ročních festiválku Pí-
skohraní. Odpoledne plné zábavy pro děti i do-
spělé v krásné přírodě. Těšit se můžete na
divadlo, muziku, občerstvení a další aktivity. 22.
6. od 9 hod. otvíráme naše dveře na celorepu-
blikový Den lesních mateřských školek, zároveň
proběhne zápis do naší školky. Těšíme se na se-
tkání. Lesní klub pro děti Napísek u obce Kukle,
po – st 9 – 16 hod., čtvrtek klubík pro maminky
s dětmi.                     Olga Šánová, foto: Napísek 

Dalibor Janda za-
zpívá v Litomyšli
Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na Gala-
koncert Dalibora Jandy se skupinou Prototyp.
Hostem koncertu bude Jiřina Anna Jandová. Kon-
cert se koná 14. 10. ve Smetanově domě Litomyšl
od 19.00 hod. Nenechte si ujít jedinečný zážitek
této hudební legendy a trojnásobného zlatého
slavíka. Předprodej vstupenek v Informačním
centru Litomyšl již od 12. 6. 2017.
Výtěžek benefiční akce bude věnován na pod-
poru činnosti Pobytového rehabilitačního a re-
kvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina,
o.p.s.
Projekt podpořili: Hotel Dalibor Litomyšl, Mall.CZ,
letuska.cz,  www.cood.one
Mediální partner: Rádio Blaník

Rudolf Kosina

Ruka pro život o.p.s. zve na 
výstavu a den otevřených dveří
Denní stacionář pro osoby s mentálním a kom-
binovaným postižením a pro seniory, který pro-
vozuje obecně prospěšná společnost Ruka pro
život, funguje ve městě již sedm let. Řada z vás
již využila některou z možností a navštívila naše
prostory nebo se byla podívat na výstavu našich
prací přímo v prostorách stacionáře nebo
v městské knihovně. Pokud ale patříte mezi ty,
kteří o nás vůbec neví, nebo jste dosud nenašli
vhodnou příležitost poznat náš stacionář, čer-
ven vám přináší možnosti, jak toto změnit.
Od 15. června bude možné v zámecké zahradě
zhlédnout výstavu velkoformátových fotografií
Ruku v ruce – touha je zázrak. Výstava je vyústě-
ním dlouhodobé spolupráce naší organizace
a jednoho z nejuznávanějších českých fotografů
Jindřicha Štreita. Fotografie ukazují život lidí
s mentálním a kombinovaným postižením,
včetně lidí s poruchami autistického spektra
v denních stacionářích a chráněném bydlení.
Výstava bude k vidění až do konce srpna.
Dále bychom všechny rádi pozvali na den ote-

vřených dveří, který se koná v úterý 20. června
na adrese J. E. Purkyně 1126 a 1150. V jeho rámci
je pro vás připravena možnost prohlédnout si
zázemí stacionáře a vyzkoušet si něco málo
z toho, co naši uživatelé dokáží. 
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za uživatele a pracovníky Ruky pro život o.p.s.

Ria Slušná, foto: archiv Ruky pro život

Starodávný jarmark
Již dvacet let se na Smetanově náměstí koná
Starodávný jarmark. Stánky budou opět umís-
těny po obou stranách horní části náměstí, takže
bude vyloučena doprava v části náměstí mezi
budovou České spořitelny a Domem sportu Stra-
tílek. Jarmark se bude konat v sobotu 24. června
v době od 8 do 17 hodin. 
Před morovým sloupem bude umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební soubory, sku-
piny a orchestry. Je pozváno přes 100 řemesl-
níků, kteří budou předvádět stará řemesla
a prodávat svoje výrobky (např. batikované vý-
robky, batůžky, bižuterii, bylinky, čaje, květiny,
lampy, svíčky, jídlo, ale i zahradní nářadí, zástěry,
zvířátka z dřevité vlny a mnoho dalšího). 
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí dráto-
vání, pískování, rytí skla, košíkářské a řezbářské
práce, soustružení dřeva, výrobu keramiky a ko-
rálků, ručního papíru, skleněných předmětů,
tkaní, zdobení perníků a další, dnes již polozapo-
menuté způsoby výroby. Součástí jarmarku bude
tvořivá dílnička pro děti všech věkových kategorií.
Ochutnat můžete domácí limonádu, mandle v čo-

koládě, karamelu a jogurtu, holandské, kozí i slo-
venské sýry, mělnická vína, ořechy, pražená dý-
ňová a slunečnicová semena i pekařské výrobky,
mimo jiné např. valašské frgály, štramberské uši,
turecký med, oplatky, medovníky, koblihy, dala-
mánky, trubičky a koláčky, ale také tradiční placky
na slaný i sladký způsob, topinky, staročeské tr-
delníky, vafle, klobásky a uzeniny. Obdivovat mů-
žete práci kováře. Mykologický klub Litomyšl
bude nabízet svůj vynikající houbový guláš. Ob-
čerstvení bude zajišťovat pan Luňák se svojí fir-
mou ve stánku za morovým sloupem, k dispozici
budou i jiná občerstvení. 

Doprovodný program na pódiu před morovým
sloupem:
8.00 – 9.30 – hudební skupina Náhoda Litomyšl
9.45 – 10.45 – Městská dechová hudba Levoča
11.00 – 12.15 – Dechový orchestr Smetanova domu
12.30 – 13.45 – Big band ZUŠ Litomyšl
14.00 – 15.45 – folková skupina X̌ILT Litomyšl
16.00 – 17.00 – Městská dechová hudba Levoča

Jaroslav Dvořák

Přijďte si zaběhat
V Osíku se připojí k akci s názvem Olympijský
běh. Přijďte 21. června na hřiště TJ Sokol, zúčast-
nit se mohou děti i dospělí. Dětský závod začíná
v 17.00 a dospělí poběží od 18.00. Před samot-
ným závodem proběhne prezentace. Pro děti od
16.00 do 16.40 a pro dospělé od 16.30 do 17.40.
Připojte se ke speciální akci, v rámci níž na růz-
ných místech vyběhnou tisíce různých běžců.

-az-

Srdečně vás zveme na tradiční výstavu, která
představí tvorbu dětí a dospělých z kroužků
a kurzů estetického oddělení DDM. Výtvarné
práce opět zaplní krásné prostory kostela Roze-
slání svatých apoštolů na Toulovcově náměstí.
Slavnostní zahájení výstavy bude v pátek 9. 6.
v 17 hodin a hudbou jej  doprovodí Matěj Pechá-
ček.  Díky probíhající akci Noc kostelů můžete
v tento den zažít výjimečnou atmosféru kostela
až do 23 hodin. 
Na výstavě uvidíte svět dětí z kroužků keramiky
a zahradní plastiky z kurzu dospělých, které in-
spirovaly  Hana Plíhalová, Tereza Kučerová
a Anna Kmošková.  Dále uvidíte práce řezbářů,
které vedl Vojtěch Hurych a fotografie z kroužku
Fotománie pod vedením Alice Skřivanové. Přijďte
podpořit svou návštěvou děti i dospělé. Výstava
potrvá do čtvrtka 15. 6. Ve všední dny bude ote-
vřeno od 13.00 do 17.00 a o víkendu od 10.00 do
17.00 hod. Těšíme se na vás. Hana Plíhalová

DDM zve na
výstavu Můj svět

Sbor Českobratrské církve evangelické v Lito-
myšli vás v neděli 11. června  2017 v 18.00 hod.
upřímně zve na přednášku Mgr. Davida Beňi, lic.
theol.: Martin Luther – reformátor církve. Před-
náška se koná v evangelickém kostele na Lá-
nech a všichni jsou vítáni. Václav Hurt

Martin Luther –
reformátor církve
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Malířka Lííída Jandová
Městská galerie již tradičně před-
stavuje svou velkou letní výstavou
osobnost neodmyslitelně spjatou
s Litomyšlí a jejím okolí. V letoš-
ním roce se ve spolupráci s White
Gallery zaměří na tvorbu malířky
a grafičky Ludmily Jandové, pre-
zentována bude kolekce veřej-
nosti téměř neznámých děl –
olejomaleb, ale i sochařských
prací. Vernisáž výstavy Malířka Lí-
íída Jandová, jejíž kurátoři jsou Ji-
řina Dejmková a Martin Janda, se
uskuteční v sobotu 17. června v 17
hodin před domem U Rytířů. Vý-
stava probíhá v rámci festivalu
Smetanova výtvarná Litomyšl
a potrvá až do 10. září.
Ludmila Jandová (1938–2008) se po studiích na
Akademii výtvarných umění v Praze se vrátila do
svého rodného kraje. V Osíku u Litomyšle prožila
téměř celý svůj život, okolní krajina, ale i místní
lidé a jejich osudy se staly inspirací i pro její
tvorbu. Výstava představí její rané práce z 60.
a 70. let, k vidění bude nově zrestaurovaná ko-
lekce jejích málo známých olejomaleb vesnic-
kých krajin a portrétů. Niternou malbou na
plátně i na kartonu s námětem venkovského ži-
vota a řadou podobenství ze světa zvířat, ptáků,
koz a koní začíná Ludmila Jandová rozvíjet své
celoživotní téma. Zachycením přírodních zákonů

i rytmů v jejich syrovosti podává
svůj obraz lidského života, stra-
chu i naděje a pokory. Malířskou
tvorbu obohatí několik drobných
plastik. Tyto opět veřejnosti málo
známé sochařské experimenty
z 60. let jsou spíše kresbou rytou
do kamene než klasickou sochař-
skou tvorbou. Měřítkem nevelké
objekty vynikají však nespornou
monumentalitou a jasným vý-
tvarným sdělením.
K výstavě je připraven dopro-
vodný program, v rámci tzv. Ve-
čerů v galerii, které se konají
poslední čtvrtek v měsíci vždy od
17.30 hod., můžete navštívit ko-
mentovanou prohlídku i komorní

koncerty. 29. června vás výstavou provede Mar-
tin Janda, jenž pohovoří nejen o koncepci vý-
stavy, ale i o životě a tvorbě své maminky. Do
hudby violoncellistky Veroniky Hložkové se bu-
dete moci zaposlouchat 27. července. Sklady
francouzských a argentinských interpretů v po-
dání studentů pardubické konzervatoře Milady
Šulcové (housle) a Miroslava Popelky (akordeon)
rozezní prostory galerie 31. srpna. K výstavě
probíhá také program pro školy a skupiny
s dětmi.

Martin Janda, Zuzana Tomanová,
foto: Pavel Vopálka

Legiovlak míří do Litomyšle
Na konci června navštíví Legiovlak město Lito-
myšl. Třináctivozová souprava mapující život
a boj Čechoslováků v 1. světové válce tu bude
zdarma k prohlédnutí od 27. června do 2. čer-
vence, pak se zúčastní oslav 100. výročí bitvy
u Zborova.
Legiovlak, projekt Československé obce legi-
onářské, připomíná 100. výročí boje českoslo-
venských legií za samostatný stát. Souprava
historických vagonů, která vznikla za podpory
Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších insti-
tucí, projede do roku 2020 celou Českou repu-
bliku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak
skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými
se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly na-
příč Ruskem po Transsibiřské magistrále v le-
tech 1918–1920. Průjezd kolem světa domů do
Československa si legionáři často museli vynu-
tit tvrdým bojem s bolševiky a vlastní krví.
Legiovlak představuje naši vojenskou historii
nejen široké veřejnosti, ale zaměřuje se přede-
vším na školní mládež, které je sto let stará his-
torie poněkud vzdálená. Proto jsou připraveny
skupinové prohlídky, na které se lze dopředu
objednat prostřednictvím formuláře na webu
www.legiovlak.cz (nebo na e-mailu skoly@le-

giovlak.cz) a domluvit si přesný čas. „3. čer-
vence tomu bude přesně 100 let, kdy se naši le-
gionáři vyznamenali v bitvě u Zborova.
Návštěva Legiovlaku je tak skvělou příležitostí,
jak si událost připomenout a dozvědět se něco
více,” říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu
Legie 100.
Každý návštěvník Legiovlaku může na místě
zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky.
Posádka ve vagonu, který je označený jako Plu-
kovní prodejna, dokáže hledat konkrétní osoby
v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří
doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky
i hmotné předměty z pozůstalostí. Od výjezdu
Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo doplnit
na 2 500 karet legionářů. 
Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma
každý všední den od 8.00 do 18.00 a o víken-
dech od 9.00 do 19.00. Komentované prohlídky
s průvodcem pro veřejnost bez objednávky za-
čínají každý den od 13.00 hod. a opakují se
v pravidelných hodinových intervalech.
Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstru-
ovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým re-
áliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily
podrobnosti z legionářského života a jejich
boje. Soupravy legionářských vlaků byly totiž
kasárna na kolejích a legionáři se museli posta-
rat o vše sami a ještě v pohybu. Běžný příbytek
vojáků představuje tzv. těpluška až pro 16
mužů, oproti tomu důstojníci měli k dispozici lu-
xusní salonní vozy. Dále si návštěvníci mohou
prohlédnout další vagony ze života legionářů,
například vůz polní pošty, nejspolehlivější pro-
středek komunikace na celé tehdejší Sibiři,
zdravotní vůz, kovářský vagon s obráběcí dílnou
či krejčovský vůz. Způsob boje legionářů pak
přiblíží improvizovaný obrněný vůz, který je po
zuby vyzbrojený dělem a kulomety, štábní
vagon pro plánování operací či plošinové vozy
s materiálem včetně obrněného automobilu
Austin. Další informace najdete na webu
www.legiovlak.cz.

Miloš Borovička

PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
Smetanovo nám. 47  (nad Vinotékou Mydlář)
oznamuje změnu pracovní doby
od července 2017

PO 8 –17
ÚT 8 –17
ST 8 –17
ČT 8–13
PÁ 8 –17

Nabízíme volné 
pracovní místo na ŽL
(za mateřskou dovolenou). 
Info v pánském kadeřnictví

BRANDÝS NAD ORLICÍ – prodej 4-podlažní vily
z r. 1940. v blízkosti náměstí . Obytná část 4+kk ve II.
NP, 3+kk ve III. NP, 1+kk ve IV. NP je určená ke kom-
pletní rekonstrukci. Vhodné pro bydlení, sídlo firmy,
penzion. ENB G. Č. 1345. Cena: 2 350 000,- Kč 
LITOMYŠL – pronájem prostor pro reprezentativní
prodejnu či sídlo firmy na hlavním náměstí s výlo-
hou, cca 110 m2 + zázemí. Vzduchotechnika,inter-
net,kamer. systém. ENB G 
Č. 1347. Cena: nejvýhodnější nabídce
LITOMYŠL – prodej zděného bytu 2+kk s terasou ve
4. NP v centru města, s velkou koupelnou, ÚT plyn.
Plovoucí podlahy, dřevěná okna. Podl. plocha
63,60 m2. ENB G. Č. 1344. Cena: info v kanceláři
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej venkovského stavení
se zahradou na okraji obce. Dům vyklizený, vhodný
k rekonstrukci. Topení el. přímotopy, vodovod ve-
řejný, odpady možno napojit na kanalizaci. ENB G.
Č. 1293. Cena: 950 000,- Kč 
LOZICE – prodej chalupy 2+1 se stodolou a zahradou.
Napojení na el, vodovod u domu. Plyn a kanal. na
hranici pozemku. Krásný výhled a vstup ze zahrady
k řece Novohradce. ENB G.
Č. 1341. Cena: 690 000,- Kč + provize RK
DOLNÍ ÚJEZD – prodej statku se stodolou a po-
zemky  v okraj.části obce. Obytná část 3+kk po re-
konstrukci v r. 2004. Napojení na plyn, elektro
a veřejný vodovod. Možno obývat okamžitě. ENB G.  
Č. 1319. Cena: 1 990 000,- Kč
LITOMYŠL – pronájem komerčních prostor (15 m2)
v přízemí na ulici Mariánská. ENB G 
Č. 1339. Cena: 2 500,- Kč/měsíc + energie
LITOMYŠL – pronájem obchodu/kanceláře (67 m2)
na Smetanově náměstí. Prostorné výlohy, plyn
a elektro. Vstup z podloubí i ze zadního traktu domu.
ENB G. Č. 1336. Sleva na  22 000,- Kč + energie
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 100 m2

(prodejna, kanceláře) v historickém centru města se
soc. zařízením a kuchyňkou, alarm. ENB G.
Č. 1325 Cena: 17.000,- Kč/měs. +  služby 5.000,- 

LITOMYŠL – INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST cca 4000 m2, 
pozemek určený ke kolektivní bytové výstavbě 
v zajímavé lokalitě. Č. 1301. Cena: 500 Kč/m2

PRODEJ POZEMKŮ PRO STAVBU RD:
ČISTÁ U LITOMYŠLE – prodej pozemku o výměře
2846 m2,  k zástavbě venkov. charakteru. Napojení
na sítě v dosahu 100 m. Přístup po  obecní cestě.
Č. 1300. Cena k jednání: 200,- Kč/m2

PAZUCHA – 1500 m2 v centru obce, sítě jsou vedeny
na hranici pozemku. Č. 1191. Cena: 300.000,- Kč
BUDISLAV – prodej pozemku 2008 m2 k výstavbě
pro bydlení i k rekreaci. Č.1164. Cena: 480.000,- Kč
DOLNÍ LIBCHAVY – prodej pozemku 817 m2 ke
stavbě RD, orient.na JZ. Inž. sítě na hranici pozemku. 
Č. 1252. Cena k jednání: 730.000,- Kč

Komu jinému chcete svěřit prodej svého domu,
bytu, pozemku, než společnosti, která již 25 let
žije a pracuje ve Vaší blízkosti. Znáte nás! 
Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. je tu pro Vás

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz
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Letní dětská herna
pro malé i velké
návštěvníky
Vážení a milí návštěvníci od 10. června do 1. října
zveme vás a vaše děti do naší letní herny. A na
co se můžete těšit? Například na oblíbený mu-
zejní obchod a domeček, „budoár” pro prin-
cezny, „fintírnu”, dřevěné kostky, výtvarné
tvoření pro malé umělce a mnoho dalšího. Na
své si přijdou kluci i holčičky. Otevřeno je úterý
až pátek 9–12, 13–17 hodin, o víkendech 9–17
hodin. Věříme, že návštěva herny pro vás bude
příjemným zážitkem a relaxací nejen během
prohlídky muzea. Těšíme se na vás!

Renata Kmošková

Festivalový Rodný byt 
Bedřicha Smetany
Návštěvníci koncertů Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl, které se odehrá-
vají na nádvoří litomyšlského zámku, mají od 16.
června do 6. července jedinečnou možnost nav-
štívit Rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém
pivovaru. Připravena je klasická muzejní pro-
hlídka a hravé doprovodné programy Muzicíro-
vání s Bedříškem, Proč bychom se netěšili…
a Račte vstoupit. Novinkou letošní sezóny je ví-
deňské křídlo, Gebruder Stingl in Wien, vyrobené
kolem roku 1903 v černé lihové povrchové
úpravě, na které si můžete přímo v bytě slav-
ného skladatele „zamuzicírovat”. Rodný byt
bude otevřen vždy hodinu před zahájením před-
stavení a o přestávkách za jednotné snížené
vstupné 20 Kč.

A co o křídle řekl jeho donátor Miroslav Doležel
z Pianoservisu?
„Do nástroje byla vestavěna tzv. vídeňská me-
chanika. Ta je odolná, snadno opravitelná, ale
jednoduchá, kolem roku 1930 se přestávala do
nástrojů usazovat. Nahradila ji technicky doko-
nalejší mechanika „anglická”, která se používá
dodnes. Rezonanční deska u tohoto nástroje je
vyrobena z kvalitního rezonančního dřeva, proto

nemá na povrchu žádné praskliny, ty mají větši-
nou negativní vliv na kvalitu zvuku. Basové
struny jsou opředeny železným drátem, v dnešní
době se používá jako opřádlo drát měděný.
Hladké struny jsou vyrobeny z kvalitní oceli, jsou
ještě původní a nepopraskané. Uvádí se, že
struny v klavíru vydrží 35–40 let v dobrém stavu.
U tohoto nástroje jsou prakticky 3x po záruce
a pořád mají silný, nosný a kultivovaný tón.
Klávesnice byla potažena slonovinou, která je
ještě dnes nepoškozená a původní. Půltóny jsou
vyrobeny z ebenového dřeva a jsou velice zacho-
valé a odolné. Nástroj je vybaven třemi pedály,
vzhledem ke stáří klavíru to bylo ojedinělé, ne-
zvyklé a revoluční řešení.
Klavír je v celkově dobrém a hratelném stavu,
podařilo se nám ho naladit na komorní „A”, takže
mohou návštěvníci muzea preludovat spolu
s klavírem i na jiné nástroje. V době před 114 lety
se u klavírů ladění drželo o půl tónu níže.
Muzeum v Litomyšli je již třetí organizace, kam
jsme darovali starý, nepotřebný klavír, jinak ur-
čený na fyzickou likvidaci. Věřím, že návštěvní-
kům muzea udělá klavír radost i proto, že výrobci
vložili do nástroje kus umu a svojí duše.”

Renata Kmošková

V sobotu 10. června se může veřejnost podívat
do prostor Státního okresního archivu Svitavy se
sídlem v Litomyšli. 
Od 9 do 15 hodin na zájemce čekají komento-
vané prohlídky, výstava exotických zástupců
řádu Coleoptera (brouci) a v badatelně se
uskuteční přednáška na téma „Hmyzí škůdci
v knihovnách, muzeích, archivech, ale i v domác-
nostech; možnosti ochrany před nimi”. 
Přijďte se podívat do míst, ve kterých uchová-
váme naši historii pro budoucí generace.

Josef Kopecký

Okresní archiv
otevře dveře
veřejnosti

V neděli 2. července od 14 hodin pořádá Spolek
přátel Růžového paloučku v Újezdci u Litomyšle
tradiční slavnost na Růžovém paloučku. Slovem
bude provázet Alfréd Strejček. Dále vystoupí hu-
debník a pedagog, emeritní děkan hudební fa-
kulty AMU Praha profesor Jiří Hlaváč a farář
farnosti Letohrad Václav Vacek. Slavnost budou
doprovázet pěvecká vystoupení. V případě ne-
příznivého počasí se bude slavnost konat v sále
Rychty v Morašicích. -az-

Slavnost
na Růžovém
paloučku

Jak si nastavit svůj rozpočet tak, aby vám vydě-
lané peníze znovu samy vydělávaly? Stolní hra
Cashflow uznávaného podnikatele a investora
Roberta Kiyosakiho to dokáže své hráče výborně
naučit. A z hráčů se pak stávají finančně nezá-
vislí lidé.
Po úspěšném setkání s Honzou Látalem vás Co-
working Kočárovna zve Na víno s GoWIN Cash-
flow klubem. Jeho členové naučí návštěvníky
hrát hru, kterou mají v malíku snad všichni fi-
nanční poradci. A protože dokážou i v běžném
životě hrát podle jejích pravidel, jsou finančně
„za vodou”. Speciálním hostem bude navíc
úspěšný podnikatel Jan Hejhálek.
Středa 7. 6., 18.00 hod., Coworking Kočárovna
v areálu litomyšlského zámku.    Karel Telecký

Na víno s cashflow klubem
– tentokrát o tom,
jak si „pohlídat” peníze

Poděkování za školní rok 2016/2017
Už druhým rokem se scházejí duchovní křesťan-
ských církví z Litomyšle spolu s věřícími a přáteli,
aby v kostele Nalezení sv. Kříže na zámeckém
návrší ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 17.00 hodin podě-
kovali za všechno, co se povedlo ve školním
roce. Za všechny maturity, obhajoby, státnice
a zkoušky, které se na všech stupních škol vyda-
řily úplně či téměř. Vlastně i za lidský čas zrání
a čerpání zkušeností. Za chyby a poučení z nich.
Poděkování Pánu Bohu patří také za všechny
učitele, kteří se na všech školách snaží předávat

své zkušenosti a schopnost hledat a nalézat od-
povědi na otázky. 
Neděkujeme jenom za církevní lidi či jen za své
úspěchy a úspěchy našich dětí. Je to příležitost,
při které myslíme na celé město, na všechny
naše žáky a studenty či pedagogy. Společně si
také vyprosíme ochranu na prázdniny, všechny
akce a výlety. Budeme prosit za šťastný návrat,
abychom se mohli na začátku školního roku
zase sejít. 

Litomyšlští faráři a kazatelé

I letos se v Litomyšli ve všech zdejších kostelech
připojíme k mezinárodní akci, kterou je Noc kos-
telů. Její termín byl tentokrát stanoven na pátek
9. června. Zahájíme ji společným ekumenickým
setkáním za účasti pana starosty Radomila Ka-
špara a místních duchovních v Novém kostele
Církve bratrské. Pak bude možné si prohlédnout
všechny zdejší kostely, ve kterých bude připra-
ven průběžný program, ze kterého bychom
chtěli zvláště připomenout tyto jeho hlavní
body:
v 17.00 – v Novém kostele – společné zahájení
Noci kostelů – bohoslužba slova,
v 18.00 – ve hřbitovním kostele sv. Anny – ko-
mentovaná prohlídka a rozeznění kostela ko-
morním vystoupením v podání houslí a sopránu,
v 19.00 – v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže
– Litomyšl z ptačí perspektivy – povídání o lito-
myšlské architektuře na vyhlídce mezi věžemi,
zároveň bude otevřena i Očistcová kaple,
ve 20.00 – v Husově sboru na Toulovcově ná-
městí – „Vozíčku, ke mně leť!”- vyprávění Renáty
Glänznerové o dobových dětských kočárcích
spojené s jejich výstavou,
ve 21.00 – v kapitulním kostele Povýšení sv.
Kříže – představení znaku farnosti, komento-
vaná prohlídka fotografií z rekonstrukce kostelů
a posezení s novoknězem nad koštem mešního
vína,
ve 22.00 – v evangelickém kostele v Tomíčkově
ulici – zpěv písní ze zpěvníku Svítá a čtení ze
spisů Martina Luthera.

Vedle toho bude otevřen i kostel Rozeslání sv.
apoštolů na Toulovcově náměstí, kde bude pro-
bíhat varhanní exkurze s možností zahrát si na
varhany (19.00-20.30) a také kaple sv. Markéty
na proboštství, kde ve 23.36 bude uděleno no-
vokněžské požehnání.

Ostatní body bohatého programu v jednotli-
vých kostelech najdete na plakátech.
V prvním kostele, který navštívíte, si budete
moci vyzvednout Poutnický pas a do něho pak
sbírat nově vytvořená razítka litomyšlských
kostelů. Pro děti bude opět připravena večerní
hra, propojující všechny zdejší kostely. V letoš-
ním roce si budeme připomínat 500. výročí svě-
tové reformace, a tak se děti při plnění úkolů
v jednotlivých kostelech seznámí se životem
reformátora Martina Luthera. Za vyluštění části
tajenky dostanou děti v každém kostele něja-
kou drobnou odměnu. Na ty, kteří správně vy-
řeší všech sedm zadání, pak bude v kostele, kde
splněné úkoly odevzdají, čekat odměna o něco
větší. I na dospělé, kteří budou mít ve svém
Poutnickém pasu razítka všech litomyšlských
kostelů, bude čekat nějaká pozornost. Piaris-
tický kostel Nalezení sv. Kříže,  hřbitovní kostel
sv. Anny a kostel Rozeslání svatých apoštolů
budou otevřeny do 23.00 hod., kapitulní kostel
Povýšení sv. Kříže do 23.35 a ostatní kostely do
půlnoci.  

Za organizátory letošní Noci kostelů
Štěpán Klásek

Litomyšlská Noc kostelů
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13. Smetanova výtvarná Litomyšl 
– umění na každém rohu!
strana 1 >
Vernisážový maraton odstartuje jako obvykle
zámecký pivovar s výstavou Generation One.
Velká díla velkých autorů první generace če-
ského postmoderního umění určitě nasadí vyso-
kou laťku. Hned po zahájení výstavy lze
absolvovat vernisáž v kryptě piaristického kos-
tela, kde svou rafinovanou, byť minimalisticky
střídmou, instalací jistě zaujme
významná autorka českého pů-
vodu Magdaléna Jetelová.
Se svými dětmi byste neměli
vynechat Imaginárium v Regi-
onálním muzeu a alespoň na
chvíli se tak ponořit do světa
divadelních a loutkových kou-
zel. Za „Poklady Jana Zrzavého”
pak můžete zajít do Galerie
Zdeněk Sklenář kolem Galerie
Pakosta, v níž vás upoutají
„Vzpomínky na Finsko” Mariany
Alasseur, můžete doputovat až
na náměstí do Galerie Kroupa
za Klasickou, historickou a žá-
nrovou malbou v českém malířství 19. století.
Snad žádný Litomyšlan si pak nenechá uniknout
vzpomínku na svou malířku Lííídu Jandovou, jejíž
rané práce v nebývale precizní adjustaci před-
staví Městská galerie v domě U Rytířů. Za Ob-
razy Litomyšle doporučuji zajít do Galerie de
Lara.
Z náměstí určitě neodcházejte, dokud neuvidíte
„Ilustrace a portréty Stanislava Kolíbala, Vlasty
Prachatické a Markéty Prachatické”, které připra-
vila Galerie Miroslava Kubíka. Jedná se o první
společnou výstavu dvou generací této rodiny
velkých uměleckých osobností.
Pokud si dodáte sil a vystoupáte zpět na zá-
mecké návrší, doporučuji výstavu velkoformáto-

vých fotografií „Ruku v ruce – touha je zázrak”
Jindřicha Štreita a společnosti Ruka pro život
v zahradě zámku a zámeckém pivovaru, ukazu-
jící život lidí s postižením. Dostatek času si vy-
čleňte na stálou expozici Městské obrazárny v II.
patře zámku. Krásné grafické práce Jiřího Boudy,
jehož celoživotní láskou byla železniční doprava
a její historie, která se stala dominantním té-

matem i jeho prací, pak ne-
smíte vynechat v protější nové
knihovně fakulty restaurování.
Cestou do Portmonea – Musea
Josefa Váchala za fotografiemi
„Z Váchalova rodinného alba”,
doporučuji vyšplhat na Červe-
nou věž v areálu fakulty restau-
rování, kde oceníte krásu
uměleckých knižních vazeb
„Mezi – Vazy”. „Jeden ze čtyř” –
výstavu klauzurních a ročníko-
vých prací studentů fakulty re-
staurování lze zhlédnout v nově
zrekonstruované piaristické ko-
leji.  Od poloviny července se

pak připojí i zámecká jízdárna, ve které svá díla
představí Aleš Hvízdal a Dmitrij Nikitin. Smeta-
nova výtvarná Litomyšl tím vším však z daleka ne-
končí. Námět na tradiční krátký výlet do
kouzelného prostředí klidu White Gallery v Osíku
u Litomyšle dává výstava děl „Daniel Pešta –
Geny!”, které si zde po zahraničních výstavách od-
budou svou českou premiéru. Součástí Smeta-
novy výtvarné Litomyšle jsou i výstavy „Emil Filla
a jeho žáci” ve Východočeské galerii v Pardubicích
v areálu zámku a „Dar Jánuše Kubíčka” v Domě
U Jonáše, taktéž v Pardubicích.
Přehled výstav letošní 13. Smetanovy výtvarné
Litomyšle najdete v kalendáři akcí.

Kateřina Jandová

Loňský srpen přinesl do Litomyšle ducha ba-
rokní doby. Uskutečnil se historicky první ročník
festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, který
svou unikátní koncepcí spojuje kulturu a du-
chovno a snaží se připomenout dosud živé dě-
dictví barokní doby v těchto dvou rovinách.
Jelikož byl festival veřejností přijat jako atraktivní
přírůstek do bohatého spektra zajímavých akcí
v Litomyšli a jelikož byl rok 2017 oficiálně vyhlá-
šen Rokem baroka, rozhodli se pořadatelé uspo-
řádat druhý ročník festivalu, a to v termínu 13. –
20. 8. 2017. Stejně jako vloni se budou moci
nejen Litomyšlané během symbolického oktávu
(tj. osmi dní) moci přesvědčit, že doba pobělo-
horská – známá Jiráskova „doba temna” – zase
tak temná nebyla.
Hudební stránka festivalu bude v letošním roce
velmi pestrá. Zahájení festivalu v piaristickém
chrámu slavnostní mší svatou doprovodí krko-
nošský komorní sbor Collegium musicum. V jeho
provedení zazní mj. raně barokní mše Missa super
„O Gloriosa Domina”, dílo ve své době velmi zná-
mého polského skladatele Marcina Mielczew-
ského. V pondělí 14. 8. rozezní kostel Povýšení
svatého Kříže tóny ze sbírky žalmů s názvem Of-
ficium vespertinum – úchvatné dílo z pera vý-
znamného českého barokního skladatele Adama
Václava Michny z Otradovic. Rozhodně si nene-
chte ujít koncert ve čtvrtek 17. 8. Zazní výběr z Rů-
žencových sonát pro sólové housle, které patří
k výjimečným barokním dílům. Autorem těchto
sonát je jeden z nejvýznamnějších houslových
virtuózů 2. poloviny 17. století, Heinrich Ignaz

Franz Biber. Upozornili bychom také na neděli
20. 8. 2017, kdy během slavnostní závěrečné mše
v piaristickém kostele vyslechneme například dílo
Giovanni Frescobaldiho Messa della Madonna,
kde probíhá dialog mezi varhanami a gregorián-
ským chorálem v barokní praxi. Toto unikátní dílo
provede Schola cantus gregoriani a varhanistka
Jiřina Marešová – Dvořáková.
Na slavnostní zahajovací mši svaté 13. 8. přiví-
táme coby celebranta Mons. Josefa Kajneka, po-
mocného biskupa královéhradeckého. Závěrečná
mše svatá 20. 8. bude sloužena v mimořádné
formě římského ritu, tedy v podobě, která se
velmi blíží tomu, jak byla liturgie slavena v době
baroka. Bude to po půl století poprvé, co se v pro-
storu piaristického kostela odehraje tradiční litur-
gie. Letošní ročník přinese ještě jednu novinku –
v úterý 15. 8. bude na II. zámeckém nádvoří pro-
vedena inscenace barokní divadelní hry Obrazy
ze života svaté Kateřiny v podání souboru Lauri-
ger. Rovněž se můžete těšit na pěší pouť na Chlu-
mek, přednášku o barokních knižních vazbách
nebo procházku po barokních sochách ve městě.
Těšíme se z mimořádné spolupráce s Městskou
galerií Litomyšl a Centrem pro restaurování a pa-
mátkovou péči.
Záštitu nad festivalem letos přijali Mons. Jan
Vokál, biskup královéhradecký, Mons. Pavel
Konzbul, titulární biskup litomyšlský, a Radomil
Kašpar, starosta města Litomyšl. Zbývá doplnit,
že ani letos nebude žádná z akcí zpoplatněna.

Za pořadatele
Vítek Večeře a Veronika Kladivová

Litomyšlské dny barokní tradice

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 2.180.000 Kč, Tel.: 606 023 778

GAMA GROUP a.s.
Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice,
závod Litomyšl, T.G.Masaryka 588.

Přijmeme pracovníka na pozici 

SEŘIZOVAČ
LISOVACÍCH STROJŮ,
na hlavní pracovní poměr

Požadujeme: vyučení v oboru,
5 let praxe  v oboru.
Nabízíme: 20.000,- Kč/měsíc,
pololetní prémie, příspěvek na obědy,
vánoční dovolená navíc.
Pracovní doba 7,5 hod., dvousměnný provoz

Kontakt: Ing. Ivana Morávková,
tel. 461 613 321.
Životopisy zasílejte na e-mail:
stybnarova.lit@gama.cz.

AGROPODNIK Hodonín, a.s.
středisko Osík u Litomyšle
přijme do pracovního poměru

• pracovníka údržby
Požadavky: 
vzdělání střední odborné s výučním
listem, řidičský průkaz

• ošetřovatele/ku drůbeže
včetně práce na třídírně

Požadavky:
základní vzdělání, min. 18 let věku

Nástup možný ihned

Informace – v sídle střediska,
Mařákova čp. 931, Litomyšl 
Kontakt: 
605 558 005, Ing. Josef Mareček
737 161 287, Anna Zindulková    

Evropské školící centrum o.p.s.

nabízí brigádu na DPP
v krásném prostředí Zámeckého pivovaru 

• ženám POZICE POKOJSKÝCH 
• ženám i mužům POZICE RECEPČNÍCH.

Znalost angličtiny na pozici recepčních žádoucí.
Nástup možný ihned. 

Pro více informací nás kontaktujte 
na info@esclitomysl.cz nebo 461 611 051. 
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BALÓN S LILIÍ –
SOUTĚŽ O LETENKY POKRAČUJE
Sezóna balónového létání je již v plném proudu a soutěž o letenky stále pokračuje
a to až do 31. 8. 2017. Neváhejte tedy, fotografujete „BALÓN S LILIÍ” a výsledky vašich
„úlovků” neváhejte odeslat. Stačí navštívit naše webové stránky
WWW.BALONYLITOMYSL.CZ, kde se dočtete více.

Na vás a vaše fotografie se těší piloti Petr Kovář a Libor Filip s naším týmem

Řádková inzerce
Koupím stavební pozemek v Litomyšli na klidném
místě. Možno i s domem k demolici. • H. Divišová,
sensen@volny.cz • Koupím rodinný dům v Lito-
myšli mimo rušnou lokalitu. Nejsem z RK . vasi-
lenko@volny.cz • Hledám k sobě paní v důchodu
k vycházkám v okolí Litomyšle o letních prázdni-
nách. Prosím volejte Černá 602433241. • Prodám
historický šicí stroj singer s vestavěným šuplíčkem
s originálním příslušenstvím, vyklápěcí – dá se po-
užít i jako stolek, cena 280 kč,  Prodám levně větší
množství hřebíků – různé velikosti, Prodám fci
stolní telefony 49 Kč/ks, přenosný 99 Kč . Telefon:
737 777 845. • Prodám polohovací rýsovací prkno
i s příslušenstvím, cena 890 Kč, Prodám levně ša-
nony. Kontaktní email: ok1@email.cz • Koupíme
stavební parcelu v Litomyšli. Musí být v územním
plánu, ideálně zasíťovanou. Rychlé a slušné jed-
nání. Michal a Mirka, tel. 733 356 815 • Mladá ro-
dina hledá pronájem bytu či části domu 3+ kk
nebo 3+1, od 1.8.2017. Nejsme RK. Děkujeme,
Hanka a rodina, tel. 737 853 490. 

Je knihovna přátelská rodině?
Litomyšlská knihovna dlouhodobě spolupra-
cuje nejen se školami, ale i rodinami při výchově
dětí literaturou. Snažíme se podporovat čtenář-
skou gramotnost dětí a podílet se na jejich vše-
stranném rozvoji a vzdělávání. Pro tyto cíle
používáme různé metody: exkurze do knihovny,
literární, výtvarné a vědomostní soutěže, po-
řady zaměřené na jednotlivé spisovatele a li-
terární žánry a také besedy s autory
a ilustrátory dětských knih. Už třetím rokem
organizujeme Univerzitu pro prarodiče a vnou-
čata, založenou na společně tráveném čase
prarodičů s vnoučaty. Nejen pro školy, ale i pro
litomyšlskou veřejnost a také pro rodiny již
téměř dvacet let pořádáme Velikonoce a Vá-
noce v knihovně, po sedmnácté jsme pro děti
uspořádali Noc s Andersenem (a rodičům tak
věnovali jeden volný večer) a po desáté Den
pro dětskou knihu. 

Snažíme se o to, aby se v knihovně dobře cítili
nejen malí čtenáři, ale i jejich rodiče. Ti často při-
cházejí společně s nimi a pak odbíhají na „své” od-
dělení si rychle něco vybrat. Abychom jim
umožnili větší klid při výběru knížek, nabízíme
dětem už řadu let k „zabavení” nejrůznější hračky
a knížky a to na všech odděleních, tedy i v čítárně
a oddělení pro dospělé. V loňském roce jsme
knihovnu vybavili i přebalovacím pultem.  
A od loňského roku jsme také začali s půjčováním
stolních her domů, takže volné večery může ro-
dina trávit společně třeba nad postřehovou hrou
Kroužky nebo stálicí mezi hrami Carcassone.
Anebo mohou ke hře zasednout i v knihovně, a to
nejen jednou za měsíc, kdy se tu konají pravidelné
mače v rámci Klubu deskových her. 
A tak jsme snad dosáhli toho, že u nás rodiče
s dětmi tráví příjemný čas nejen při výběru knížek.   

Jana Kroulíková

UNESCO – spása, či prokletí?
Takto provokativní název měl další z řady pořadů
s názvem COTakhle snídani na téma…, které
pravidelně pořádá časopis COT především pro
odborníky z řad turismu. Tentokrát byl spoluor-
ganizátorem dobrovolný svazek obcí České dě-
dictví UNESCO,  jehož předsedou je pro příští dva
roky starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Mezi
panelisty byli zástupci Ministerstva pro místní
rozvoj a agentury CzechTourism a zástupci z Mi-
nisterstva kultury. V panelu dále zasedl Radomil
Kašpar, výkonná ředitelka Českého dědictví
UNESCO Michaela Severová a ředitel pražského
Odboru památkové péče Jiří Skalický. Dále dora-
zilo asi padesát diskutujících z oblasti kultury
a cestovního ruchu.
„Jsem velmi ráda, že pozvání přijali jak zástupci
kulturní veřejnosti, tak cestorucháři. Bohužel jde
stále o dva světy, které spolu na té nejvyšší
úrovni neumí příliš spolupracovat,”  říká Micha-
ela Severová. „Příčinou může být i to, že každá
z těchto oblastí se řeší na jiném ministerstvu.
Věřím, že právě podobná setkání mohou být za-
čátkem širší diskuse na toto téma. Neměli by-
chom zapomínat na slova Pavla Tigrida o tom,
že památky jsou naše moře. To kromě jiného
znamená, že jsou pro cestovní ruch velmi důle-
žité. Obáváme se, že památky UNESCO dávají do
státního rozpočtu mnohem více, než dostávají
zpět, na to chceme upozornit,” dodává Severová.        
„České dědictví UNESCO jako svazek obcí
a měst, které mají na svém území památku
UNESCO, nabízí již od roku 2001 státu pomoc
s dodržováním Úmluvy o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví,” řekl na jednání

předseda Kašpar a dodal: „Především v oblasti
společné prezentace a osvěty byl odveden velký
kus práce. Naše města dokonce nabízejí nemalé
kofinancování projektů, ale ze strany státu bo-
hužel necítíme velký zájem o spolupráci, a to je
škoda, vždy tomu tak nebylo.” Přítomní diskuto-
vali i o stinných stránkách zápisu na Seznam
UNESCO. Zmínili například rozdílné přístupy od-
borné památkářské veřejnosti, ale i zátěž pro sa-
mosprávy v případě velkého přílivu turistů. Jiří
Skalický kromě jiného řekl: „Praha za posledních
20 let ztratila 20 tisíc lidí žijících v centru. Vylid-
ňování historických center patří k viditelným zá-
porným stránkám turismu obecně.” Starosta
Českého Krumlova Dalibor Carda s mírnou nad-
sázkou prohlásil: „Dotační program na naše zvý-
šené náklady nestačí, pro města UNESCO by
byla ideální speciální daňová sazba.” 
Zástupci Ministerstva kultury ČR odpovídali také

na otázky týkající se dalších případných zápisů na
Seznam UNESCO. Aktuálně byla podána žádost
Žatce, dopracovává se nominace hornické oblasti
Krušnohoří, lázeňského trojúhelníku a zpracovává
se také Kladrubská kulturní krajina. 
Odpověď na otázku „UNESCO – spása, či pro-
kletí?” byla tentokrát jednoznačná. Všichni
zúčastnění odpovídali tak, že se vyškrtnutí
svého města z prestižního Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví dočkat nikdy ne-
chtějí – vnímali by to jako velkou ostudu. 
Pokud jste ještě nenavštívili všechny památky
UNESCO v České republice, doporučujeme je po-
znat v rámci letošního letního výletování. Navíc
můžete i vyhrát – stačí navštívit do konce roku
3 města UNESCO a přivézt si odsud potvrzení do
hrací karty. Podrobnější informace o soutěži
UNES&CO. naleznete na www.unesco-czech.cz/
unes-co, případně v letáčcích v infocentru. 

-red-, foto: COT
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Rok 2017 je pro naši společnost, výrobce kvalit-
ních potištěných obalů, velmi dynamickým
obdobím. V roce 2015 jsme se stali součástí nad-
národní korporace WestRock. Těšíme se tak
zázemí silného vlastníka, úspěšně působícího
na globálním trhu v oblasti zpracování papíru
a obalových materiálů, a procházíme řadou
změn. 
Náš závod bývá zažit jako „Westvaco Svitavy –
firma vyrábějící obaly na cigarety”. To už ovšem
není pravda. Nyní se jmenujeme WestRock
Svitavy. 
V roce 2016 byl dokončen odprodej výroby tabá-
kových obalů, čímž se otevřely dveře pro nové
investice a zákazníky. Našimi stálými zákazníky
jsou RedBull, Danone, Plzeňský Prazdroj, John-
son & Johnson a mnoho dalších. Nově vyrábíme
pro zákazníky Coca Cola, Hipp aj. 
Seznam zákazníků se bude dále rozšiřovat.
Po schválení investic ve výši 11,5 miliónů dolarů 
u nás právě probíhají stavební práce a instalace

nových strojů. Investice jsou nepochybně pozi-
tivní odezvou na dobrou práci našich lidí, kterým
bych chtěl srdečně poděkovat za každodenní
úsilí, kterým přispívají k tomu, že se plány mění
ve skutečnost.
    Ing. Marek Meluzín, ředitel závodu

Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o.

Co je nového ve WestRock Svitavy

Aktuálně volné pracovní pozice ve WestRock Svitavy:
•  Tiskař na ofsetových strojích
•  Dělník odběru výrobků a kontroly kvality II 
•  Operátor – seřizovač 
•  Skladník
•  Accounting Manager
•  Nákupčí
•  Technik předtiskové přípravy – tisk
Dále přijímáme brigádníky na léto. 

V případě zájmu o nějakou z nabízených pozic kontaktujte personální oddělení 
na e-mailu helena.skavradova@westrock.com nebo na tel. č. 461 552 206. 
Více informací o společnosti naleznete na www.westrock.com.

Pronajmu pěkný atypický
byt  3+1 

ul. 9. května 649 (vedle gymnázia) 
nájemné 10 000 Kč 

telefon: 723 985 054

PR ČLÁNEK

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

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme:

• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel
• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 
• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG
• renovace zažloutlých světlometů
• roční prohlídky – diagnostika 
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Studenti pedagogické školy uspěli 
ve Středoškolské odborné činnosti
Netradiční námět, kreativní přístup, přesvědčivá
prezentace – tak by se dala stručně vystihnout
podstata úspěchu žáků pedagogické školy Lito-
myšl v okresním kole Středoškolské odborné čin-
nosti (SOČ). Všichni tři zástupci školy obsadili
přední umístění. Barbora Motlová, studentka tře-
tího ročníku lycea, s prací Laspbook si z okresního
kola odnesla vítězné vavříny, stejně jako matu-
rantka lycea Lenka Vaníčková s prací Film, jeho
vliv a využití ve výchovně vzdělávacím procesu,
což znamenalo pro obě postup do krajského kola.
Postup do krajského kola si však zajistil i další
soutěžící z pedagogické školy Patrik Nepraš (rov-
něž žák třetího ročníku pedagogického lycea),
který se v okresním kole umístil na nepopulárním
4. místě. Nicméně námět práce – Jian-Pu-čínská
číselná notace, byl ojedinělým a osvěžujícím té-
matem jak pro samotnou porotu, tak i vedoucí
práce, kterou byla Daniela Krčmářová, učitelka
pedagogické školy. „Přestože jsem studovala hu-
dební vědu, o DIZI (čínská flétna) a Jian-Pu (čínská
číselná notace) jsem dosud neslyšela,” komentuje
Patrikův soutěžní námět Daniela Krčmářová
a dodává: „Největší přínos Patrikovy práce spa-
třuji v tom, že vytvořil první zdroj v češtině o Jian-
Pu, ve kterém nastiňuje vývoj notace a především
vysvětluje, jak číst a zapisovat Jian-pu. Zajíma-
vostí také je zrcadlový zpěvník, který umožňuje
českému hráči procvičovat Jian-pu nebo prostřed-
nictvím této notace rozšířit lidovou píseň až do
Číny.” Samotný Patrik hodnotí svoji účast v sou-
těži pozitivně, rozčarován byl pouze z nehlubo-
kých znalostí v oblasti hudby u některých
porotců, kteří v hudební sekci posuzovali zúčast-

něné práce. Že by zde platilo rčení o učedníkovi,
který předčil mistra? „Inspiraci k soutěži jsem
vlastně získala během druhého ročníku, když
jsme jako domácí úkol do zeměpisu lapbooky vy-
ráběli,” konstatuje Barbora Motlová, která soutě-
žila v sekci tvorba učebních pomůcek, didaktická
technologie. Protože v rámci republiky využívá di-
daktickou pomůcku lapbook jen málokdo, bylo
téma pro SOČ na světě. Jedná se o pomůcku,
která má své kořeny v USA a v posledních letech
se začala objevovat i na českých školách. „Bar-
bora vytvořila návod k její výrobě, ověřila si, že se
opravdu ve školách využívá, a navázala spolu-
práci s učiteli základních škol,” říká na adresu
úspěšné studentky vedoucí práce Jaromíra Sko-
čílková. Dle zjištění Barbory Motlové jsou lapbo-
oky oblíbenou součástí výuky, neboť nenásilnou
formou nutí autora vyhledávat a třídit informace.
Navíc jeho vyhotovení je velmi jednoduché. Další
z trojice úspěšných žáků pedagogické školy, le-
tošní maturantka pedagogického lycea Lenka Va-
níčková, se s tématem filmu a jeho využitím ve
výchovně vzdělávacím procesu dostala až do ce-
lostátního kola již v loňském školním roce, takže
v soutěži není žádným nováčkem. Letos rozšířila
tematiku o zaměření – film jako didaktická po-
můcka. „Chce problematiku filmu a mediální vý-
chovy studovat i na vysoké škole. Zapojila se také
do projektu Jeden svět na školách,” říká na adresu
Lenky vedoucí její práce Soňa Sodomková a do-
dává: „Jde odhodlaně  za svým cílem, a i když  ne-
souhlasím se všemi jejími názory, respektuji
a podporuji ji v jejím přesvědčení.”  

Zuzana Fruniová

Specka jede
k moři
Ve dnech 26. 5. až 4. 6. 2017 organizuje Speciální
základní škola Litomyšl další pobyt žáků u moře.
Tentokrát pojedeme do Chorvatska, do kempu
v okolí Šibeniku. Každá takováto akce (organizu-
jeme ji již potřetí) je pro nás vyvrcholením naší
práce, protože víme, že tento pobyt má pro naše
žáky velmi hluboký význam. Příprava probíhá
během celého školního roku a nutnou součástí
je i shánění peněz, protože celý pobyt je více než
z poloviny dotován. Letos se nám podařilo shro-
máždit prostředky z více zdrojů – pravidelní
dlouhodobí sponzoři, podpora MÚ Litomyšl
a další představení Simony Stašové v Hradci
Králové (výtěžek cca 70 tisíc). Dále jsme naše ak-
tivity doplnili benefičním koncertem kapel Lucky
Joke a Tony Joch a přátelé v Rockovém klubu Ko-
telna 19. 4. 2017 (výtěžek cca 11 tisíc). V souvi-
slosti s touto beneficí bychom rádi poděkovali
panu Lipavskému, který k nám byl při zajištění
celé akce velmi vstřícný. Dalším krokem při za-
jišťování financí byla společná aktivita Dobrovol-
nického centra při Farní charitě Litomyšl, Moniky
Němcové a dalších lidí z Nové Vsi u Litomyšle.
Výsledek benefiční akce nazvané Běh novove-
skou přírodou v sobotu 13. května nás velmi pře-
kvapil – výtěžek příjemných 21 464 Kč. 
Podpory všech našich příznivců ze všech stran
si nesmírně vážíme, velmi nás to motivuje v naší
práci. Program pro děti u moře je i díky těmto
příspěvkům atraktivní – mimo jiné aquapark,
Národní par Krka a projížďka jachtou po moři.
Těšíme se!                                            Jan Janypka, 

ředitel Speciální základní školy Litomyšl
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Pfahnl Backmittel spol. s r. o.

přijme účetní: 
Vedení podvojného účetnictví 
pro dceřinou společnost 
na Slovensku – fakturace, pokladna,
banka, cestovní příkazy, spotřeba
PHM, silniční daň, skladové 
hospodářství, účetní závěrky, 
vedení mezd, hlášení Intrastat 
+ EKO-KOM. 

Pracoviště v Litomyšli, 
příjemné pracovní prostředí. 

Požadujeme min. 2 roky praxe 
v účetnictví, Word, Excel. 
Výhodou je znalost anglického 
nebo německého jazyka, účetního
programu ABRA. 
Nástup možný ihned. 
Tel.: 461 612 405, pfahnl@pfahnl.cz

Doběhnout
až k moři
Na počátku byl skvělý nápad, který se podařilo
díky nadšení několika lidí opravdu uskutečnit.
Dobrovolnické centrum při Farní charitě Litomyšl
ve spolupráci s obcí Nová Ves u Litomyšle uspo-
řádalo v sobotu 13. května benefiční běh novove-
skou přírodou. Zúčastnit se mohl každý, jak
sportovec, tak maminky s kočárky i milovníci pro-
cházek. Počasí přálo a startem i cílem postupně
prošlo téměř  155 výletníků a běžců. Veškerý vý-
těžek ze startovného a občerstvení, který se vy-
šplhal na nádherných 21 464 Kč, byl darován
Základní speciální škole v Litomyšli na červnový
pobyt dětí a jejich speciálních pedagogů u moře.
Všem, kteří přišli podpořit dobrou věc, patří po-
děkování. Obrovský dík směřuje také ke všem no-
voveským dobrovolníkům, kteří akci připravili.
Ukázalo se, že takové akce mají velký potenciál
v posílení společných vztahů a navíc mohou při-
nést užitek konkrétní komunitě. A to za to stojí.

Petra Glânznerová, Farní charita Litomyšl

Není čas, ztrácet čas a peníze
Nemáte čas se hrabat v papírech a už vůbec ne
lítat do banky či pojišťovny? Nejste si jistí, co
vaše produkty opravdu umí, nebo máte pocit, že
za ně platíte příliš? Zdají se vám tyto myšlenky
povědomé? Oprávněně. Jsou to totiž nejčastější
úvahy klientů, kteří přichází do Partners market
v Litomyšli. 
První myšlenkou při snaze o změnu, je otázka
nad množstvím času stráveného při hledání
vhodné varianty a obíhání jednotlivých institucí.
Trh je zaplněn množstvím nabídek.  Ale kterou
z nich si vybrat a mít jistotu správné volby? Je
opravdu nutné plýtvat energií hledáním? Není.
Vše lze zařídit jednoduše na jednom místě. 
„Pohybujeme se napříč trhem. S klienty denně
řešíme bankovní služby, úvěry, investice, fi-
nanční zajištění do budoucna a mnoho dalšího.
Každého člověka vnímáme jako jedinečnou
osobnost s vlastními cíli. Naším posláním je zvy-
šovat životní úroveň klientů a řešit jejich sku-

tečné potřeby,” říká ředitel Partners marketu Jan
Javůrek. Zcela nezávazně se o tom může pře-
svědčit každý, kdo se zastaví na pobočce Part-
ners market na Smetanově náměstí. Těšíme se
na setkání s vámi. Jana Javůrková

PR ČLÁNEK

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na www.youtube.com/the-
comvision: Architektonický vklad majitelů lito-
myšlského panství • 45. Běh Černou horou 2017
• Majálesový průvod • Volba Miss-áka Majáles •
Lázně ducha • Gastronomické slavnosti M. D.
Rettigové • Miss Majáles 2017 • Modely Oldtimer
na letišti Vlkov 13. 5. 2017 • Tomáš Julínek řídí tři
nemocnice • Unikáty Regionálního muzea na
dotek

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

www.facebook.com/litomysl.lilie
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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

Soutěž historických modelů letadel
Na letošní rok má Spolek leteckých modelářů Li-
tomyšl v modelářském kalendáři, jako již každo-
ročně, naplánovány dvě soutěže historických
modelů letadel. Ta první z nich se konala 13.
května  na letišti ve Vlkově. Sešlo se zde 17 sou-
těžících, kteří závodili v sedmi různých národ-
ních kategoriích. Pohon modelů obstarávají
historické motory, ale v některých kategoriích
jsou povoleny i elektromotory. Modely jsou
vlastně repliky modelů letadel, které byly zhoto-
veny v první polovině minulého století. Blíže to
určují přesně vymezená pravidla pro jednotlivé
kategorie. Co je důležité, že modely musí být
svým tvarem a konstrukcí shodné s původními,
musí být označeny svým názvem, rokem kon-
strukce a jménem konstruktéra. Zásadním roz-
dílem mezi těmito replikami a původními modely
je, že ty původní létaly jako volně létající a ty
dnešní jsou ovládány radiovými soupravami.
Soutěž provázelo pěkné jarní počasí, bylo polo-
jasno, slabý vítr a pro modeláře tak akorát teplo.
Pouze odpoledne před vyhlašováním výsledků
se přehnala dešťová přeháňka. Všichni jsme
ocenili, že máme možnost se na letišti schovat

v naší buňce. V průběhu soutěže si soutěžící po-
chutnávali na domácích buchtách a k obědu
všem přišel vhod i dobrý gulášek. Mezi soutěží-
cími jsme uvítali i dva mistry Evropy, pana Petra
Svobodu, Pavla Bártu a vicemistra České repu-
bliky pro rok 2016 pana Květoslava Štorka. Po-
slední jmenovaný má hlavní zásluhu na tom, že
soutěže tohoto typu ve Vlkově SLML pořádá.
Všichni  tři ve Vlkově prokázali své kvality a ve
svých kategoriích se umístili mezi prvními třemi.

V každé kategorii byli první tři odměněni diplo-
mem a lahví dobrého kvalitního vína. Ceny před-
ával předseda spolku pan Jaroslav Dufek spolu
se svým zástupcem panem Janem Pavlišem.
Zhotovování historických modelů a létání s nimi
je záležitostí modelářů spíše starších ročníků.
A tak bylo potěšitelné, že se mezi soutěžícími
objevil i devítiletý Daniel Varga z Litomyšle, který
pod vedením svého otce zalétal v dané konku-
renci výtečně. Všem se ve Vlkově líbilo a tato
parta nadšenců se již těší na další soutěž, kterou
SLML pořádá 23. 9. 2017. Foto ze soutěže si mů-
žete prohlédnout na www.modelarilitomysl.cz
v sekci fotogalerie.

Petr Janoušek, foto: Milan Hýbl

• Zahradní a lesní technika DOLMAR (AKCE)
• Pilové řetězy a příslušenství
• Pletiva a příslušenství
• Travní osiva a hnojiva EUROGREEN
• Lesnické potřeby
• Servis

Nádražní 1217, Litomyšl
Tel. 603 255 747
E-mail: les.lit@email.cz
Otevírací doba:
Po–Pá 9–12, 13–16 h

Sokolské děti
závodí v lehké
atletice
Letos se děti z TJ sokol Litomyšl zúčastnily 6. 5.
2017 závodů v lehké atletice v Ústí nad Orlicí. Za
naši jednotu se zúčastnilo 14 dětí, a některé do-
konce poprvé.  Lehká atletika je rozdělena podle
věkových kategorií. Předškoláci – běh 40 m, skok
daleký z místa, hod tenisovým míčkem. Ml. žáci
a ml. žákyně I. a II. – běh 50 m, skok daleký, hod
kriketovým míčkem, běh 300 m. V kategorii
předškoláci soutěžily  Veronika Vaňková, Adriana
Šimková a Dorota Motlová, která obsadila 2.
místo. Za ml. žáky – Jan Horáček, Dominik Miku-
lecký a Radim Čáp, který obsadil 3. místo. Za ml.
žákyně I. – Klára Vaňková, Nela Motlová a Bára
Nešporová, které obsadily 4. ,5. a 6. místo. Za ml.
žákyně II. – Denisa Hloušková se umístila na 1.
místě, Nela Klekarová  na 3. místě, Jolana Kolá-
řová na 4. místě, Bára Chadimová a Jolana Ja-
nečková. Získání čtyř medailí považujeme za
velký úspěch. Všem dětem, rozhodčím a hlavně
rodičům děkujeme za pomoc, podporu a fandění
a přejeme hodně dalších úspěchů ve sportu.

Jitka Mikulecká, Jitka Martinů
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MACH DRŮBEŽ a.s., Partyzánská 322, Litomyšl
nabízí práci ve velké, stabilní a trvale se rozvíjející
zemědělské společnosti na tyto pracovní pozice:

ZOOTECHNIK
OŠETŘOVATEL 
DRŮBEŽE
PRACOVNÍK LÍHNÍ
ŘIDIČ MKD

Informace: MACH DRŮBEŽ a.s.,
Partyzánská 322, Litomyšl, 570 01
tel.: 461 616 111
e-mail: dagmar.myskova@mach.lit.cz
petra.bohunkova@mach.lit.cz

Hledáme recepční, zákl. Aj 
IVECO Vysoké Mýto

Nabízíme: nástup ihned
– HPP, DPČ, DPP
denní směny Po–Pá, 
mzda od 80,- /hod.

příspěvek na údržbu uniformy 8 000 Kč /rok 
příspěvek na penzijní pojištění, stravenky
Tel. 731 143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz

Městský bazén Litomyšl
a Plavecká škola Ráček

hledá zájemce o pracovní pozici

INSTRUKTOR
PLAVÁNÍ

a PLAVČÍK
certifikáty výhodou, 

lze však i rekvalifikovat

Zájemci, hlaste se písemně
s životopisem na e-mailu
plaveckaskola@mslit.cz

Květnové parkurové závody
Druhou májovou sobotu se v areálu Jezdeckého
klubu Hřebčín Suchá konaly parkurové závody,
kde se dle rozpisu závodilo od Hobby soutěže do
80 cm přes parkury stupňů „Z”, „ZL”, „L**” a nej-
vyšší soutěží dne bylo dvouhvězdové S.
Sobotní dopoledne zahajoval Hobby parkur do
80 cm, který se jel dle článku 298.2.1 na limito-
vaný čas, jehož hodnota byla 62 sekund. Nej-
blíže tomuto času byl Petr Tvarůžek v sedle
plnokrevného Alfani z JK Flamenco Sloupno.
Druhý dokončil parkur Otto Vinzens v sedle Me-
dison (Stáj CIlka, Otto Vinzens), třetí Eliška Be-
ranová a Ontario 3 z Vaškovic Farmy.
Na limitovaný čas se závodilo i v druhé soutěži
– parkuru stupně „Z”. Zde byla nejblíže limitu
Sandra Kučerová a Rock´n Lery, reprezentující
Horses Háj. Druhá byla Tereza Soukalová a Laus-
bub Z, třetí Aleš Richter a Conveta, oba z janov-
ské Stáje Machovi.
Třetí soutěží byl parkur st. „ZL”, parkur s náva-
zným rozeskakováním. Dvojice, která dokončila
první fázi parkuru bez chyby, pokračovala do ná-
vazného rozeskakování, kde o vítězi rozhodoval
čas. Nejrychleji a bezchybně protnula pomysl-

nou cílovou pásku Aneta Páblová v sedle Car-
men 12 (JK Černožice), která jako jediná stlačila
čas druhé fáze pod dvacet sekund. Druhá na vý-
sledkové listině byla Jana Žáková a Arising Moon
(SK Equi Ebonit), třetí pak Zdeněk Strádal a Le
Mans 1 (JPS Vanice).
V domácí stáji zůstalo vítězství na parkuru „L**”,
kdy nejrychleji a také bezchybně dokončil ná-
vazné rozeskakování Jiří Skřivan v sedle Jolie du

Defey (Stáj Manon). Druhý byl Petr Tvarůžek
a Valero DJ, třetí Vladimíra Pechanová v sedle
Corlany (JS Pastviny Pilníkov).
Vrcholem jezdeckých závodů byl parkur stupně
„S**”. Parkur stavitele Romana Falty nepřeko-
nala žádná z dvojic bezchybně, proto o výsledku
rozhodoval čas a počet trestných bodů. Se 4
trestnými body a časem 68,07s zvítězila Vero-
nika Špačková sedlající Vileriu (JK Černožice).
Druhá také s jednou chybou na parkuru dokon-
čila Vladimíra Pechanová a Corlana, třetí byl Jiří
Skřivan s Jolie du Defey. Čtvrté místo obsadil
také Jiří Skřivan, tentokrát s Con Cosmosem,
pátá opět Vladimíra Pechanová se svým druhým
koněm Riva Riva.
Závodní program v Suché u Litomyšle pokračuje
28.5. drezurními závody. Parkurové závody se
budou konat 8.-11.6.. V tomto termínu JK Hřebčín
Suchá hostí jedno z kol Českého skokového po-
háru, Velkou cenu Litomyšle.
Děkujeme za účast a těšíme se brzy na viděnou!

Text a foto: Michaela Javůrková



26

Atletické okénko
První kola soutěží všech družstev ukázala efek-
tivnost tréninkové práce a sílu jednotlivých ko-
lektivů. Nejvíce jsme  byli zvědavi na stav
družstva mužů po sestupu do II. ligy, které nový
vedoucí družstva P. Baar  motivoval k bojov-
nému výkonu. I v neúplné sestavě obsadilo 2.
místo v Ústí nad Orlicí i díky početné skupině
funkcionářů oddílu a dalších příznivců. P. Baar
vyhrál 110 př., tyč a dálku, Flídr vyhrál trojskok
a V. Kozák hod oštěpem (64,99). Úspěšnou pre-
miéru v soutěži měli sprinter Křehký a doroste-
necký vrhač Vilček. Celkové pořadí II. ligy mužů: 
1. Olymp Praha B, 2. Litomyšl, 3. AC Pardubice,
4. Ústí nad Orlicí, 5. Hvězda Pardubice B, 6. Jičín,
7. Čáslav, 8. Choceň. Družstvo dorostenců odjelo
do Pardubic v malém počtu, ale všichni kvalitně
bodovali, nejvíce vrhači – K. Novotný vyhrál
kouli, M. Vilček disk. Milým překvapením je nej-
lepší umístění z týmů Pardubického kraje: 1. Hra-
dec Králové, 2. Jaroměř, 3. Litomyšl, 4. N. Paka,
5. AC Pardubice, 6. Chrudim. Starší žákyně zá-
vodily ve Svitavách a body v početné soutěži
sbíraly velmi těžce, nejlépe se dařilo J. Brýdlové
(druhá ve výšce – 153 cm). Mladší žactvo bylo
také ve Svitavách a obě družstva prokázala po-
stupové ambice umístěním do 3. místa - chlapci:
1. Litomyšl, 2. Svitavy, 3. Polička, hlavní oporou
družstva je Lata, děvčata - 1. Svitavy, 2. Česká
Třebová, 3. Litomyšl, nejvíce boduje Kmošková.
V kategorii těch nejmladších - přípravek jsme
závodili na domácí půdě v Litomyšli a zvládnutí
početného pole startujících bylo náročné i pro
rozhodčí - chlapci: 1. Litomyšl, 2. Chrudim 3. Sla-
tiňany, 4. Vys. Mýto, 5. Choceň (vynikající jsou
výkony J. Němce na 60 m a v dálce). Děvčata: 1.
Chrudim A, 2. Litomyšl A, 3. Chrudim B, 4. Vys.
Mýto, 5. Litomyšl B, 6. Choceň. Na litomyšlském
stadionu proběhla i řada školních soutěží: štafe-
tový pohár, čtyřboj, obvodní i okresní kolo Po-
háru  Čes. rozhlasu, z litomyšlských škol si
tradičně nejlépe vedla ZŠ Zámecká, která vy-
hrála kategorii ml. žákyň, ve starších byla děv-
čata druhá, chlapcům se tolik nedařilo, i když do
okresního kola postoupila nejen ZŠ Zámecká, ale
i U Školek, z výkonů stojí za zmínku časy Cha-
dimy a Šplíchala na 60 m (7,5 a 7,6) a další zlep-
šení Brýdlové ve výšce (160 cm). Rozbíhají se
i možnosti pro jednotlivce na různých mítincích,
zde je nejpilnější V. Kozák, který v Kolíně i Olo-
mouci hodil přes 61 metrů, závodivý je i M. Va-
lenta při startu na pětiboji v Přerově.
Krajské přebory jednotlivců budou pro žactvo 11.
června ve Svitavách, pro přípravku 17. června
v Ústí n/O.                                              Petr Jonáš

Radim Šulc je
mistrem Evropy
Odchovanec  VK Litomyšl  Radim Šulc, hájící
v současné době barvy extraligového klubu  VSC
Zlín, se  stal koncem měsíce dubna mistrem Ev-
ropy ve volejbale mužů do 19 let.
Místem  největšího  úspěchu  českého mládež-

nického volejbalu v historii se stal  slovenský
Púchov  a maďarský Gyor. Náš reprezentační
výběr  zde porazil postupně Turecko, Finsko, Slo-
vensko a i přes malé zaváhání s Francií postoupil
do semifinále, kde po velkém boji porazil favorita
mistrovství z Ruska. Poslední dubnový den če-
kalo české borce finále s týmem světové volej-
balové velmoci Itálie. Bylo to pravé vyvrcholení
turnaje  a po pětisetové bitvě  se nakonec rado-
vali čeští hráči. Zlatou medaili i zlatý pohár pro
mistry Evropy si mohli na místě potěžkat i volej-
balisté a volejbalistky z Litomyšle, kteří vážili
cestu do Maďarska, aby podpořili nejen Radima
Šulce, ale celou českou reprezentaci.

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

Český motokrosový seriál Buksa/Ados 2017 se
vrátil 23. dubna po čtyřech letech na pěknou trať
do Dalečína na Vysočině. Na startu ve čtyřech
kubaturách se sešlo 140 závodníků z devíti zemí,
samotné aktéry prověřila nejen rozbitá místní
„Písečná Zmole”, ale i sníh, kroupy, vítr a déšť.
Lídr Orioňáků – Petr Bartoš zde neměl tentokrát
dobré starty a z tohoto důvodu v odpoledních
dvou jízdách (byť se hodně mačkal) bral dvakrát
osmou pozici, celkově si tak v Dalečíně zapsal
sedmou příčku. Průběžně po dvou odjetých zá-
vodech je Petr ve své třídě MX1 pátý. Druhý pod-
nik zcela jednoznačně ovládl úřadující mistr
Martin Michek (Buksa/Ados – KTM Team) před
dravým Járou Romančíkem (JD KTM Racing).
Ve skupině MX2 zastupoval litomyšlský tým
Orion – Jonáš Nedvěd. Jonáš má většinou dobrý
startovací manévr a i zde se mohl na to spoleh-
nout. Vždy byl totiž v přední skupince po startu,
později se ovšem začal propadat a v cíli byl kla-
sifikován na 11., respektive 12. místě. Nedvěd
v šampionátu přesto drží stále slibnou sedmou
příčku. Letos je hodně rozjetý Maďar Bence
Szvoboda (Buksa/Ados), ani tady jeho rychlosti
nikdo nestačil, i když se hodně snažil, a vždy
druhý nakonec dojel loňský obhájce titulu fran-
couzský rychlík Sullivan Jaulin (Buksa/Ados).
Slovák – Ivan Černý (umístění 6/3) se v dresu
Orion Racing dost nadřel ve třídě Veterán. Od-
měnou mu za to byly stupně vítězů za výborným
Michalem Kadlečkem (KRTZ) a suverénem Mar-
tinem Žeravou (MAX 2). Černý se po tomto klání
posunul v mistrovství již na čtvrtý „flek”. Další
zástupci Orionu brali body za 16. místo Aleš Su-
chánek a 18. Martin Runkas.
V ženské kategorii závodila skvěle v prvním
motu – Jana Antošová (Orion Racing), když cílem

prolétla jako třetí, v druhém ji zlobila motorka,
proto byla klasifikována až osmá – po součtu
bodů celkově pátá. Jana je velká bojovnice
a v průběžném žebříčku figuruje už jako sedmá.
Z vítězství se zaslouženě radovala zase trojná-
sobná mistryně světa Steffi Laier z Německa
(Buksa/Ados). Další díl MMČR uvidí diváci 4.
června na přehledné, atraktivní dráze v Pacově
na Pelhřimovsku.
Osmidílný evropský šampionát – EMX OPEN za-
vítal v květnu do bulharského Sevlieva (7. 5.) a za
14 dní na účastníky čekala ještě chorvatská Mla-
dina. Zatímco v Bulharsku pršelo v podstatě celý
víkend, tak v Chorvatsku se zase docela dost
prášilo. Bulharskou bahenní lázeň tak opanoval
ukrajinský „bahňák” Volodomyr Tarasov (umís-
tění v jízdách 1/1 – 50b.), druhý nakonec skončil
Čech Petr Michalec (Edifio Team, 4/2 – 40b.)... 6.
Jonáš Nedvěd (Orion Racing, 6/5 – 31b.). Veterán
– Petr Bartoš (Orion Racing) měl technické prob-
lémy v druhém motu, proto skončil celkově až
jako sedmý (3/11 – 30b.). Chorvatská Mladina už
Petrovi seděla daleko lépe (3/2 – 42b.) a na
stupních vítězů vystoupil stříbrný za Dmytro As-
manovem (1/1 – 50b.) z Ukrajiny. Nedvěd vybo-
joval na tvrdém podkladu 25 bodů, za dosažené
výsledky (11/6) zaujal sedmé místo. Škoda zra-
nění Michalce, který si zde v druhém závodě, tak
jako loni, zlomil ruku.
Pořadí ME po Chorvatsku: 1. V. Tarasov (UKR) –
125b., 2. P. Bartoš (CZE) – 122b., 3. D. Asmanov
(UKR) – 119b., 4. J. Nedvěd (CZE) – 94b.,... 6. P. Mi-
chalec (CZE) – 93b. EMX Open se pojede 4.
června v Rusku, ale tam naši reprezentanti
budou chybět (termínová kolize), poněvadž pri-
oritou je pro ně ve stejný termín MMČR – Pacov.

Za Orion Racing Petr Kovář 

Motokrosař Orionu Bartoš bojuje jak
doma, tak v evropském šampionátu
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ROZHOVOR

Poslední měsíce byly pro lito-
myšlské sportovce velice
úspěšné. Atlet Ivo Strnad se
stal mistrem světa, v těžké
konkurenci na sebe upozornili
naši basketbalisté, karatisté
a na konci dubna se stal
RADIM ŠULC (19) mistrem Ev-
ropy ve volejbale mužů do de-
vatenácti let. Odchovanec
litomyšlského volejbalového
klubu, jenž v současné době
hraje extraligu za VSC Zlín, se
v rozhovoru pro Lilii ohlíží za
dosaženým úspěchem, který je
malým sportovním zázrakem.
Reprezentanti České republiky
totiž na šampionát neodjížděli
jako hlavní adepti na medaili.
Nakonec však na mistrovství
pořádaném na Slovensku a v Maďarsku dokázali
překvapit, když v semifinále porazili favorizované
Rusko a ve finále přehráli silnou Itálii.

 S jakými ambicemi jste na mistrovství Ev-
ropy odjížděli? Byli jste dopředu považováni
za aspiranty na medaili?
Upřímně, ne s vysokými. Před mistrovstvím jsme
si řekli, že nepostup ze skupiny, který by zname-
nal případné 9. až 12. místo, by byl neúspěch. Ja-
kékoli lepší umístění by bylo dobré a vlastně jsme
si ho stanovili jako cíl. Každý z nás ale věřil, že se
nám může povést dobrý turnaj. Snem bylo dostat
se mezi nejlepších šest, což by nás posouvalo do
Bahrajnu na mistrovství světa. Když jsme porazili
Rumuny a dostali se tím do semifinále, byli jsme
jako v pohádce. Na to, co se dělo potom, snad
ještě teď nemám slov.

 Jak se turnaj pro českou reprezentaci vyví-
jel?
Na Slovensko jsme přijeli dva dny před začátkem
turnaje, tudíž jsme měli ještě dost času se v dějišti
aklimatizovat. Myslím, že jsme měli velké štěstí,
že jsme narazili na Turecko hned v prvním zápase,
protože ještě nebyli v takové formě, a zaslouženě
jsme je porazili 3:1. Následující zápas proti hou-
ževnatým Finům byl, dle mého názoru, náš nej-
lepší zápas na turnaji. Ani v jednom setu jsme jim
nedali nejmenší šanci. Jako třetí nás čekali domácí
Slováci. Bojovali jsme s nimi a nakonec vyhráli až
v pátém setu. Ten zápas byl výjimečný. Přišla
spousta fanoušků a atmosféra byla ohlušující.
Čtvrtý den byl volný, dali jsme si lehký trénink,
krátkou posilovnu, ale jinak se snažili spíše rela-
xovat. Avšak strávili jsme ho nejspíš hůře než náš
následující soupeř – Francie. Další den jsme totiž
utrpěli jedinou porážku na turnaji, a to 1:3. Po-
slední zápas ve skupině byl i naším poslední na
Slovensku. Bylo to hodně těžké na psychiku, po-
něvadž jsme věděli, že postupová matematika
je neúprosná – jestli porazíme horkokrevné Ru-
muny za tři body, postoupíme do semifinále.
Nervozita by se dala krájet, ale my to zvládli. Ru-
muny jsme porazili 3:0 a mohli se těšit na obro-
vité Rusy. Sedmý den, pátek, byl čas na přejezd
do Maďarska a krátký večerní trénink. Poté přišel
klíčový semifinálový den, tedy sobota, a s ní pro-
zatím neporažené Rusko. Měli jsme na mysli, že
už teď jsme udělali velký úspěch a nemáme co
ztratit. Nebojácně jsme se pustili do zápasu
a skončilo to obrovskou euforií a vítězstvím 3:2.
Neděli, poslední den, jsme strávili koncentro-
vaně na večerní finále s Itálií. Byla to lehce ner-
vózní přetahovaná v prvních třech setech. Ale
prokázali jsme větší touhu a Italy senzačně po-
razili i tentokrát 3:2. Následné chvíle byli už jen
obrovský zážitek a euforie.

Vzpomínáš si na nějaký
moment, který by se dal
označit za klíčový a budeš si
ho dlouho pamatovat?
To je složitá otázka, celé
mistrovství jsme byli jako ve
snu. Pro mě nejemotivnější byl
asi okamžik při konečném vy-
hlašování. Stáli jsme na nejvyš-
ším stupni, zpívali naši hymnu
a sledovali, jak česká vlajka
stoupá na nejvyšší stožár.
Kolem nás byly volejbalové
velmoci, jako Rusko, Itálie či Tu-
recko, které ale musely smek-
nout a blahopřát nám. Ten pocit
byl opojný, měl jsem slzy
v očích.

Co děláš kromě hraní volej-
balu? 

Momentálně hraji za zlínskou Fatru. Klubová se-
zóna nám už také skončila, takže se můžu několik
týdnů věnovat škole, konkrétně gymnáziu, které
ve Zlíně studuji.

 Jaké máš ohlasy na svůj úspěch z místního
volejbalového klubu?
Reakcí je spousta, hlavně gratulací. Myslím, že dr-
tivá většina místních volejbalistů průběh sledo-
vala, takže reakce byly okamžité. Hrozně mě to
potěšilo.

 Změní se tvoje sportovní ambice po tomto
úspěchu?
Působiště zatím měnit nehodlám. Ve Zlíně se mi
líbí a doufám, že se i rozumně domluvíme s ma-
nažerem klubu na hráčské smlouvě. V létě mě
čeká opět spousta reprezentačních povinností.
Mezi nimi například turnaj v Rusku, Evropské hry
mládeže v Maďarsku a vrcholem bude srpnové
mistrovství světa v exotickém Bahrajnu. 

 Plánuješ svou budoucnost i mimo palu-
bovku? Chystáš se po maturitě dál studovat? 
Samozřejmě. Myslím, že v tomto mám jasno. Ještě
nevím konkrétní univerzitu, ale sport je balanco-
vání na tenkém ledě, přijde zranění a co potom.

 Chtěl bys něco vzkázat čtenářům coby no-
vopečený mistr Evropy?
Byl bych hrozně rád, kdyby si čtenáři těchto řádků
uvědomili, že i z menšího klubu, jako je ten náš li-
tomyšlský, vede cesta ke sportu na velmi vysoké
úrovni. To by mě velmi potěšilo. -mv-

I z menšího klubu vede cesta 
k vrcholovému sportu

Úspěchy našich
stiga hokejistů
Opět nastal čas připomenout si úspěchy klubu
hráčů stolního táhlového hokeje Stiga HC Be-
nátky za uplynulé 2 měsíce. Český pohár
2016/2017 – 7. kolo v Pelhřimově, 52 hráčů, ze 7
Benátských nejlepší 20. Michal Boštík, 26. Ro-
bert Jež, 29. Tomáš Bucek; 8. kolo v Příbrami, 64
hráčů, z 5 Benátských opět nejlepší 17. Boštík,
26. Jež, 36. Zdeněk Lopaur, 50. David Hejnoch
+42 míst ve světovém žebříčku (WR); 9. kolo
v Praze – Czech Open, 119 hráčů ze 13 států, z 10
Benátských nejlepší 39. Jež (2 body za play-off),
49. Boštík (vítěz B-skupiny), 54. Zdeněk Lopaur,
WR – zlepšení 4 hráčů 43. klubu světa!  Prů-
běžné pořadí: 1. Zdeněk Matoušek ml. (HCS
Žabka Praha), 2. Patrik Petr, 3. Michal Kobrle
(oba THC Stiga Elites), 15. Boštík, 18. Jež (5. vete-
rán), 21. Bucek, 25. Lopaur, 40. Hejnoch, 44. T.
Halama (všichni Stiga HC Benátky), Benátky drží
6. místo mezi kluby. Závěrečný turnaj před MR
a MS se uskuteční v Milovicích. 
Litomyšlský pohár v dubnu po skoro 5 letech za-
vítal do Mohelnice (hostinec U Cechmistra) a 14
hráčů byla nejvyšší účast za poslední 3 roky. Zví-
tězil P. Petr před Ježem a Tomášem Jedličkou (THC
Stiga-Game Pribram). Průběžné pořadí soutěže
po 4 měsících (16 účastníků): 1. Boštík 146b., 2. Lo-
paur 116, 3. Jež 100. Litomyšlská Stiga liga se letos
těší zájmu nadějné mládeže (12 účastníků): 1. Lo-
paur 155b., 2. Jež 140, 3. Josef Sedláček 109. 
Litomyšlský Patrik Petr po 3. místě na Slovakian
Open 2017 v Nových Zámkách a 5. příčce na Bu-
dapest Trophy 2017 vyhrál turnaj ČP v Pelhři-
mově a LP v Mohelnici, avšak na hattrick už
nedosáhl, byť na Czech Open byl na 4. místě nej-
lepším z Čechů. Snad bude jeho forma gradovat
hlavně na červnovém MS v Liberci.

Text a foto: Jindřich Petr

Zajímá Tě tenis? Chceš se ho naučit hrát a přitom si užít spoustu zábavy?
Přidej se k nám!

Tennis club Litomyšl, z.s. pořádá nábor dětí do tenisového klubu: 

Hledáme novou Petru Kvitovou
a Tomáše Berdycha!

KDY: v neděli 18. 6. 2017 od 10.00 hod. 
KDE: na tenisových kurtech v Litomyšli (Sportcentrum)
PRO KOHO: pro děti od čtyř let až pro žáky do 9. třídy
S SEBOU: sportovní oblečení (raketu Ti půjčíme) 

a dobrou náladu:)

Přiveďte své děti a dejte jim možnost naučit se hrát tenis.
Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme během náboru nebo 
na tel. 602 253 783, e-mailu: predseda@tclitomysl.cz
Těšíme se na Vás, budoucí tenisové hráčky a hráče.
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Minižáci U12 ADFORS Basket Litomyšl mají
stříbro na Mistrovství ČR

Historického úspěchu dosáhli mladší minižáci
U12 basketbalového klubu ADFORS Basket
Litomyšl, když na Mistrovství ČR této věkové ka-
tegorie obsadili druhé místo. Získali tak premi-
érovou medaili v celostátní soutěži pro místní
klub. Národní finále pro 12 nejlepších týmů z celé
republiky se uskutečnilo v termínu 29. 4. – 1. 5.
v Plzni a naši chlapci byli nalosováni do skupiny
D, kde měli za soupeře domácí Lokomotivu Plzeň
a Slávii Kroměříž.
Základní skupina: ADFORS Basket Litomyšl – Lo-
komotiva Plzeň 66:54
Základní skupina: ADFORS Basket Litomyšl –
Slávia Kroměříž 83:43
Naše první utkání bylo reprízou loňského sou-
boje o 3. místo, tentokrát však s vítězným kon-
cem pro naše chlapce. Po prohraném prvním
poločase přišel náš zlepšený výkon ve druhé půli
a zasloužené vítězství, které nám otvíralo brány
čtvrtfinále. Druhé utkání s Kroměříží jsme měli
od první minuty jasně pod kontrolou a díky ak-
tivní hře se naše vedení stále navyšovalo.

Čtvrtfinále: ADFORS Basket Litomyšl – Sokol
Kbely 63:50
První poločas byl z obou stran trochu nervózní
a bylo v něm mnoho chyb. V průběhu třetí peri-
ody se naše vedení vyšplhalo již na 16 bodů. Pak
jsme bohužel polevili, a tak se do poslední čtvr-
tiny šlo za vyrovnaného stavu 44:44. Naši
chlapci však ukázali pevné nervy a velkou vůli po
vítězství a opět si postupně vybudovali vedení,
které už udrželi až do závěrečné sirény.
Semifinále: ADFORS Basket Litomyšl – Sršni
Písek 57:55
Taktika v utkání s Pískem byla jasná: ubránit nej-
lepšího střelce turnaje, který hájí právě barvy
Sršňů. Náš soupeř byl stále mírně vpředu, a tak
jsme do závěrečné čtvrtiny šli s mankem 8 bodů.
V posledním dějství jsme ale předvedli skvělou ob-
ranu, dostali jsme pouhých 5 bodů a postupně
ztrátu smazali. Třináct vteřin před koncem za re-
mízového stavu jsme proměnili dva trestné hody,
a jelikož Písek již skórovat nedokázal, mohla pro-
puknout naše obrovská radost z postupu do finále.

Finále: ADFORS Basket Litomyšl – NH Flames
Ostrava 38:63
V utkání s největším favoritem šampionátu,
který měl ve svém středu mnoho rychlých
a technicky skvěle vybavených hráčů, jsme do-
kázali držet krok pouze první poločas, po kterém
to bylo 23:29. Pak se postupně začala ukazovat
převaha soupeře, který po zásluze dokráčel k ví-
tězství.
Body našich hráčů na turnaji: Bielko Adam - 58,
Folta Tomáš - 55, Sabol Adam - 46, Švanda
Adam - 39, Kubíček Adam - 20, Prokop Richard
- 19, Brýdl Jonáš - 19, Sedláček Tomáš - 14, Hanuš
Matěj - 12, Tupec František - 7, Vašek Šimon - 6,
Vomáčka Ondřej - 6, Tupec Vojtěch - 2, Martiník
Jakub - 2, Král Daniel - 2
Velkého individuálního ocenění se dostalo na-
šemu hráči Tomáši Foltovi, který byl vybrán do
nejlepší pětky celého Národního finále.
Turnaj nelze hodnotit jinak než v superlativech,
obzvlášť když si z něj vezeme titul vicemistrů
České republiky a na krku nám visí stříbrná me-
daile z velké akce, na kterou litomyšlský basket-
bal čeká již strašně dlouho. Zisk stříbrné medaile
je pro kluky, trenéry i celý klub velkou odměnou
za tvrdou celoroční práci. Obrovské díky patří
rovněž rodinám hráčů, které nás po celý turnaj
neúnavně podporovaly, a na závěrečném cere-
moniálu byl náš fanklub společně s tím ostrav-
ským vyhlášen za nejlepší fanoušky turnaje.

Martin Šorf, předseda klubu, foto: L. Kubíček

Žáci zdolali rekord v běhu
Ve středu 17. května 2017 se Základní škola
U Školek pokusila zapsat do České knihy rekordů
tím, že uběhne 1117 km, tedy své číslo popisné.
Na celou akci dohlížela komisařka Klára Kli-
mecká z Agentury Dobrý den. Organizátoři vy-
měřili a označili kilometrovou trať, která vedla
okolím školy a lesoparkem, běžci ji mohli absol-
vovat dle svých možností vícekrát. Každé kolo
bylo pečlivě evidováno a zapisováno. Zúčastnit
se mohl každý, kdo měl chuť, od malých dětí po
seniory, nerozhodovalo ani bydliště v Litomyšli.
V 9 hodin ráno vyrazili na trať první běžci. Zmí-
něný rekord se podařilo zdolat již v 11 hodin a 19
minut. Tím, kdo uběhl právě ten 1 117. km, byl žák
II. základní školy Tomáš Židek. Tím ale akce ne-
skončila. Běhalo se dál až do avizovaných 17
hodin. Celkem bylo uběhnuto 2 639 km, zúčast-
nilo se 529 běžců, z toho 265 ze Základní školy
U Školek a 264 externích. Nejdelší úsek uběhl
žák 5. ročníku Jan Soukup, který pokořil 21 km.
V těsném závěsu za ním byl Filip Špinka z 9. roč-
níku s 20 km, pak Jan Randa s 18 km a Daniel
Klusoň se 17 km.  Ale i menší děti velmi překva-
pily svými výkony, například Matěj Dvořák ze 3. B
uběhl také 17 km, Matyáš Rejman a Štěpán Siro-
tek 16 km. Ani dívky nezůstaly pozadu. Žákyně
2. ročníku Andrejka Horáčková zdolala 15 km,
stejně jako Lucinka Samková ze 3. třídy nebo
Viktorka Šmejdová ze 4. třídy.
Během dne se na trati vystřídali žáci školy, uči-
telé, ale i mnozí rodinní příslušníci a absolventi.

Mezinárodní
plavecké závody
mládeže
6. až 7. 5. 2017 byly v Brně mezinárodní plavecké
závody mládeže. Akce se zúčastnili reprezen-
tanti 65 oddílů Čech a Moravy a také Ruska, Slo-
venska, Slovinska, Maďarska a Polska. Celkově
se jednalo o 475 plavců a přes 2 300 startů.
Naše výprava hájila barvy ze všech sil, těch ale
ubývalo už jen při pohledu na druhou stranu
50metrového bazénu. Nejlépe proplula Natálie
Jandíková (2005) svými písařskými disciplínami,
kde udržela medailové umístění. Zlato na 50 m
prsa, bronz na 100 m prsa a páté místo na
200 m prsa. Skvělé výkony na hranici svých
osobních rekordů zaznamenala dvojice Ema
Mrkvičková a Andrea Adámková. 
Májové Brno je významným mezinárodním zá-
vodem, kde se utkává nejlepší mladší a starší
žactvo. Každoročně se na začátku květnu před-
staví nové naděje nejen českého plavání. Do br-
něnského 50metrového bazénu vždy zavítá více
jak 400 mladých plavců z několika evropských
států. Tyto závody jsou jedním z prvních odra-
zových můstků pro budoucí plavecké hvězdy,
a to nejen českého plavání, ale i evropského
a světového. Právě na předcházejících ročnících
Májového Brna bojovali o své první medaile ve-
likáni českého a světového plavání. Za zmínku
stojí jedno jméno a tím je několikanásobná
olympijská vítězka a dnešní plavecká hvězda Ka-
tinka Hosszú (Maďarsko), která se brněnských
závodů jako žákyně zúčastnila několikrát. 

Karel Jandík

Přidali se i žáci ze Základní školy Zámecká, pra-
covníci Centra sociální pomoci, Městského úřadu
Litomyšl - Odboru školství, hasiči. Na pomoc při-
šla i 1. MŠ, 2. MŠ, Speciální základní škola a stu-
denti zdejšího gymnázia. 
„Vůbec jsme nečekali takovou odezvu, moc si
vážíme podpory všech, kdo se zapojili. Bylo
opravdu dojemné sledovat, jak nám pomáhají
babičky a dědečkové nebo maminky s kočárky,
jiné školy a zařízení. Všichni si zaslouží opravdu
veliké poděkování. Mile mne překvapilo, kolik lidí
se dokázalo nadchnout pro společnou věc. Díky
nim jsme si užívali po celý den velmi srdečnou
atmosféru podpořenou slunečními paprsky
a pocitem souznění,” děkuje účastníkům Miro-
slava Jirečková, ředitelka ZŠ U Školek. -red-




