
Všechny obory v Litomyšlské nemocnici
zůstanou v budoucnosti zachovány

Oprava ortoptiky zahájena
Město Litomyšl předalo na konci června sta-
vební firmě budovu bývalé ortoptiky nad auto-
busovým nádražím. Oficiálně se tak zahájily
nutné stavební úpravy objektu, který bude ná-
sledně sloužit jako nové sídlo Domu dětí a mlá-
deže Litomyšl. Tímto krokem se rovněž zahájily
přípravy na logisticky náročné stěhování části
zámecké školky, která v budoucnu přijde o bu-
dovu Panského domu, kde se nachází tři oddě-
lení.
„Je nutné udělat kompletní rekonstrukci budovy
bývalé ortoptiky. S úpravami se začne již na za-
čátku prázdnin, a pokud vše půjde podle plánu,
tak by budova měla být hotová do poloviny
června příštího roku. Pak nastane druhá etapa,
tedy stěhování DDM do tohoto objektu a ná-
sledná rekonstrukce prostor DDM pro potřeby
mateřské školy,” uvedl k tématu starosta Ra-

domil Kašpar. Celková vnitřní a i vnější rekon-
strukce budovy u autobusového nádraží bude
město stát přes 15, 5 milionu korun. 
O vynuceném stěhování I. MŠ z prostor Pan-
ského domu jsme veřejnost informovali v mi-
nulých vydáních Lilie. Národní památkový
ústav chce historický objekt z evropských do-
tací opravit a následně jej využívat jiným
způsobem. Město proto bylo v předstihu infor-
mováno o těchto plánech a pro některá oddě-
lení školky, konkrétně tři, musí do konce roku
2018 zajistit nové prostory.  Rodiči i dětmi ob-
líbená I. MŠ se však nebude rušit. 
Na sklonku měsíce června se starosta Radomil
Kašpar sešel s rodiči dětí ze zámecké školky,
aby jim vysvětlil důvody, které město vedou
k tomuto kroku.

-mv-

Nové turistické centrum
už je v provozu

Najdeme díky hvězdárně
nové talenty?

Vzpomínka na O. Zoubka
a J. Bělohlávka

V nemocnicích zůstanou všechny současné
odbornosti. Se starosty Litomyšle Radomilem
Kašparem a Svitav Davidem Šimkem o tom ve
středu 7. června jednalo představenstvo Nemoc-
nice Pardubického kraje. Schůzky se zúčastnil
také ředitel Orlickoústecké, Svitavské a Litomyšl-
ské Tomáš Julínek a krajský radní pro zdravotnictví
Ladislav Valtr.
Starostové obdrželi Program rozvoje v Nemocnici
Pardubického kraje, a.s., který v květnu schválili

krajští radní a na jeho vypracování se podílely de-
sítky lékařů z klinických i neklinických pracovišť.
„Program nastiňuje, jakým způsobem bude rozví-
jena zdravotní péče, aby odpovídala demografic-
kým trendům a zároveň byla poskytována co
nejracionálněji,” připomněl předseda představen-
stva Tomáš Gottvald. „V Litomyšli budeme rozvíjet
ortopedické oddělení a nadále zde budou pečo-
vat o pacienty s iktem, stejně, jako v nedaleké
Orlickoústecké nemocnici,” řekl Tomáš Julínek.

1073

Nový pavilon lůžkové péče dostane v budoucnu Svitavská nemocnice, rozvíjet se bude orto-
pedické oddělení v Litomyšlské nemocnici, v obou bude zachována chirurgie a obě – stejně
jako další nemocnice akutní péče v kraji – čeká restrukturalizace lůžkového fondu, vzniknou
nová lůžka pro geriatrické pacienty.

Zpravodaj města Litomyšle

3. července 2017
Ročník XXVII.7

„Ve Svitavách počítáme do budoucna s výstavbou
nového pavilonu lůžkové péče,” uvedl člen před-
stavenstva Vladimír Ninger. „Nemocnice čeká také
soustředění intenzivní péče na jedno místo s vy-
budováním multioborových jednotek intenzívní
péče tak, aby byly optimálně využity nákladné
technologie a vysoce kvalifikovaný personál,” vy-
světlil krajský radní Ladislav Valtr „Budou se také
rozšiřovat některé ambulance, jak bylo doporu-
čeno odbornými týmy, bude-li možno jejich pro-
voz personálně zajistit,” dodal Vladimír Ninger.
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Hurá – Pátky
jsou tu zpátky
Startují prázdniny a s nimi také devate-
náctý ročník celoprázdninového mara-
tónu pohádek, tradičního losování o ceny
a skvělé muziky – to vše v kouzelném pro-
středí Toulovcova náměstí. 
Začátek prázdnin odehrajeme ve velkém
stylu. Naše oblíbené Divadélko Mrak nám
první pátek o prázdninách odvypráví
hned Trojlístek pohádek a čeká
nás i parádní hudební
večer s kapelou Malina
Brothers. Odborníci
mi jistě dají za
pravdu, že je malým
hudebním svátkem,
když se na jednom
pódiu potkají všichni
tři bratři Malinové –
tedy banjista Luboš
(Druhá Tráva), kytarista Pavel
(Žalman a spol.) a houslista Pepa (Mono-
gram). Doplníme-li tento trojlístek Pájou
Peroutkou ze Spirituál kvintetu, můžeme
se těšit na bezchybný začátek prázdnin.
Již 160. Toulovcův prázdninový pátek osla-
víme Vodnickou pohádkou divadla Koňmo
a hudebním večírkem s romskou kapelou
Bachtale Apsa.                           strana 5 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení zastupitelstva
 ZaM žádá Ředitelství silnic a dálnic ČR –

správa Pardubice o projednání varianty č. 1 k tra-
sování D35 okolo Litomyšle s Ministerstvem do-
pravy a Ministerstvem životního prostředí. 

 ZaM schvaluje vinkulaci pojistného plnění
z pojištění předmětu projektu „Výstavba turis-
tického zázemí v Litomyšli“ ve prospěch posky-
tovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Vinkulace bude sjednána na dobu 3 let od
data ukončení realizace akce stanoveného
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO za rok 2016.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
10.000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl na podporu
"Mistrovství ČR veteránů v atletice 16. – 17. 9.
2017 v Litomyšli". 

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
5.000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl na podporu účasti
člena TJ Ivo Strnada na Mistrovství Evropy vete-
ránů na dráze v Dánsku

 ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2213
ostatní plocha o výměře cca 224 m2 v katastrál-
ním území Litomyšl za účelem rozšíření parkova-
cích stání. Pracovní skupina rady města pro
oblast stavební a rada města nedoporučují prodej
z důvodu umístění inženýrských sítí na pozemku,
doporučují souhlas s výstavbou vyhrazeného
parkovacího stání na pozemku města.

 ZaM nesouhlasí s prodejem nebytových jed-
notek v budově č. p. 1168, která je součástí st.
p. č. 421/4. Pracovní skupina pro oblast stavební
a rada města nedoporučují prodej, doporučují
ponechat ve vlastnictví města jako skladové
prostory k č. p. 37 na Smetanově náměstí.

Více na www.litomysl.cz

Usnesení rady
 RaM bere na vědomí předložený protokol

o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
"Dětské prvky Nedošín“. Jako nejvýhodnější vy-
hodnotila nabídku firmy HRAS – zařízení dět-
ských hřišť, s.r.o. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
"Dětské prvky v obcích Suchá, Pazucha a ul. 9.
května". Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku
firmy HRAS – zařízení dětských hřišť, s.r.o.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Toulovcova
nám. dne 5. 8. 2017 za účelem konání společen-
ské akce Litomyšlský pivní festiválek

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Toulovcova
nám. v období od 7. 7. do 25. 8. 2017 za účelem
pořádání kulturní akce Toulovcovy prázdninové
pátky.

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit po-
skytnutí dotace ve výši 100.000 Kč společnosti
LIKO Svitavy a.s. na nákup kontejnerů na tříděné
složky odpadů na území města Litomyšl v roce
2016. RaM doporučuje ZaM schválit uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 RaM schvaluje přijetí dotace z Pardubického
kraje (titul: Podpora kulturních aktivit) ve výši
40.000 Kč na náklady spojené s akcí "Zahájení
6. litomyšlské lázeňské sezóny". Rada města po-
věřuje starostu podepsáním této smlouvy.  

 RaM souhlasí s přijetím daru Městské galerii
Litomyšl. Jde o poskytnutí autorských práv
a formy pro opětovné odlití díla Olbrama
Zoubka, Josef Toufar s křížkem.    

 RaM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rám-
cové smlouvě na dodávky polygrafických služeb
se společností HRG spol. s.r.o. Předmětem do-
datku je zvýšení nákladu Lilie na 5.000 ks z dů-
vodu zvýšení počtu dodacích míst. RaM dále
souhlasí se změnou výše nákladu v ceníku in-
zerce.                             Více na www.litomysl.cz

Z červnového jednání zastupitelstva
Třetí letošní jednání zastupitelstva se uskuteč-
nilo ve čtvrtek 22. června. Po procedurálních zá-
ležitostech a symbolické minutě ticha za
nedávno zesnulé čestné občany Jiřího Bělo-
hlávka a Olbrama Zoubka se početnému publiku
představil nový ředitel Litomyšlské, Svitavské
a Ústeckoorlické nemocnice Tomáš Julínek. Pří-
tomným přednesl svou vizi rozvoje nemocnic,
důraz přitom kladl na to, že se musí v nejbližší
době vypracovat podrobný plán rozvoje všech tří
zařízení. Tomáš Julínek také přítomné ubezpečil
o tom, že se neplánuje omezování provozu Lito-
myšlské nemocnice a v případě personálních
problémů si budou nemocnice navzájem pomá-
hat. V následné debatě vystoupili s doplňujícími
dotazy zastupitelé Renata Rotscheinová (FOL),
Radek Pulkrábek (Patriot), Vojtěch Stříteský
(FOL) a Marek Novohradský (ČSSD), kteří se no-
vého ředitele ptali na investiční plány, stav ikto-
vého centra a personální situaci. Tomáš Julínek
je ubezpečil, že nedojde k přesunu iktového cen-
tra a požádal veřejnost o klid na práci. 
Druhým bodem jednání byly informace k traso-
vání dálnice D35. Zastupitelé se seznámili se
dvěma návrhy na vybudování dálnice v okolí Li-
tomyšle a přijali usnesení, v němž žádají Ředi-
telství silnic a dálnic ČR  o projednání varianty
č. 1 k trasování D35 okolo Litomyšle s Minister-
stvem dopravy a Ministerstvem životního pro-
středí. Jednání obyvatel, vedení města,
projektantů a zástupců ŘSD bylo naplánováno

až na 28. června. Podrobnější informace k tra-
sování D35 a výsledku veřejného jednání přine-
seme v srpnové Lilii. Při tomto bodu vystoupili
představitelé spolku Pro Litomyšl, kteří prosa-
zují, aby byla realizována varianta, který by zna-
menala větší zářez komunikace do krajiny a nižší
hladinu hluku v oblasti Černé hory, Strakova
a Janova. Zástupci obyvatel Kornic přítomným
sdělili, že vybudování komunikace bude mít pro
obec velký negativní dopad a přidali se k pod-
poře nové varianty. Zároveň požadují, aby úsek
u Kornic byl upraven podobně jako úsek u Stra-
kova. Pro novou variantu jsou rovněž někteří po-
litici, například předseda dopravní komise
Miroslav Nádvorník (TOP 09). 
Z následujících bodů zmiňme například to, že za-
stupitelstvo nepodpořilo v reakci na jednání se
zástupci sportovních klubů žádost o retoping at-
letického oválu. V další části jednání požádal
Radek Pulkrábek o informace k současnému
stavu a ekonomice čističky odpadních vod a vo-
dovodní a kanalizační sítě. Starosta Radomil
Kašpar (KDU-ČSL) slíbil, že pro zastupitele uspo-
řádá seminář, kde se budou se situací moci po-
drobně seznámit. V následné interpelaci na
starostu se Radek Pulkrábek dotazoval, zda ve-
dení města hodlá řešit úniky splaškové vody do
Loučné. Následně byl starostou a vedoucím od-
boru místního a silničního hospodářství infor-
mován o tom, že se celá záležitost řeší a je
v plánu rovněž vyčištění koryta řeky. -mv-

Upozorňujeme, že na Městském úřadu Litomyšl
budou během léta v červenci a srpnu zkráceny
úřední hodiny v pondělí a ve středu do 16.00.
V ostatních dnech zůstávají hodiny stejné do
14.00. -az-

Na Toulovcově náměstí 
se zadarmo připojíte
na internet
Majitelé chytrých telefonů, tabletů i notebooků
mohou od června využívat internet zdarma
v další části města. K síti „Litomysl free” se nově
připojí i na Toulovcově náměstí, kde se často ko-
nají farmářské trhy a kulturní akce. Rychlost je
12 Mbps pro stahování a 3 Mbps pro odesílání
dat, takže by lidem nic nemělo bránit při hledání
informací, čtení zpráv nebo sledování videí a uží-
vání sociálních sítí. „Litomysl free” už tři roky
funguje na autobusovém nádraží, v Klášterních
zahradách i na prvním a druhém nádvoří lito-
myšlského zámku. Městské služby Litomyšl rov-
něž během hlavní sezony provozují bezplatné
Wi-Fi na koupališti v Litomyšli pro jeho návštěv-
níky. Po přihlášení do sítě může uživatel v sou-
ladu se všeobecnými podmínkami bez omezení
surfovat po internetu, po dvou hodinách však
dojde k restartu připojení. Rozšiřování bezplat-
ných Wi-Fi zón je dlouhodobým cílem radnice
a o tom, že tato činnost má smysl, svědčí data
z provozu. Během května 2017 se do naší sítě
připojilo celkem 4351 unikátních zařízení. Nejvíce
lidí této služby využívá na autobusovém nádraží
(1923 unikátních zařízení v uvedeném období).
V současné době se ve spolupráci s dodavate-
lem řeší optimalizace pokrytí v jednotlivých lo-
kalitách. Vedení města do budoucna rovněž
zvažuje rozšíření internetu zdarma do dalších
částí Litomyšle. -mv-

Socha Aloise
Jiráska se
dočkala opravy
I v letošním roce pokračují opravy litomyšlských
soch a pomníků. Během června se podařilo
opravit boží muka v celkem třech lokalitách –
dvě na hřbitově a další na Zahájské ulici. Na
opravě poslední zmíněné sakrální památky se
kromě města podíleli manželé Ivana a Karel Bu-
rešovi z Cerekvice nad Loučnou, kteří na své ná-
klady opravili kovové části. Nutné péče se
dočkala i socha spisovatele Aloise Jiráska, která
má za 40 tisíc korun nově opravený betonový
podstavec. Při úpravách došlo i k dílčímu čištění
pomníku velikána české literatury. Minulý rok se
restaurátoři věnovali opravě podstavce sochy
Bedřicha Smetany a po několikaměsíčních pra-
cích se do města vrátil nově zrekonstruovaný
památník Jana Amose Komenského. -az-

Úřední hodiny
o prázdninách
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Začátek léta přinesl obyvatelům Litomyšle i do-
časným návštěvníkům našeho města novinku,
která jim má usnadnit život. Od prvního čer-
vence slouží veřejnosti nové turistické centrum
umístěné  v budově staré radnice na Smetanově
náměstí. V centru lidé najdou služby, kterých
v Litomyšli není dostatek – mimo jiné například
úschovnu zavazadel a kol, sprchu, přebalovací
pult, nové sociální zařízení a informační kiosek.
Vstup je řešen bezbariérově, takže ho mohou
využívat všichni občané. Centrum je ve strate-
gicky významné lokalitě a bude návštěvníkům
rovněž sloužit jako další informační uzel, v němž
mohou zjistit otvírací doby kulturních institucí či
odjezdy autobusů. „Výstavbou tohoto centra
jsme odmazali další symbolický dluh vůči obča-
nům. Rodiče se v něm mohou v klidu a čistotě
postarat o malé děti, cyklisté si tam mohou od-
ložit kola, případně se po náročném výletu ospr-
chovat, turisté si mají kde odložit těžká
zavazadla a v neposlední řadě je pozitivní, že
máme v centru města nové bezbariérové to-
alety,” prohlásil starosta Radomil Kašpar.
S výstavbou turistického centra se začalo v roce
2016. Opravy historicky cenné budovy  a pořízení
nového vybavení stály dohromady 5, 6 milionu

Upozornění na splatnost poplatku
za komunální odpad za rok 2017
Vážení občané, připomínáme, že na základě
obecně závazné vyhlášky města Litomyšl
č. 02/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů je povinnost
uhradit tento poplatek do 30. 6. 2017. Všem po-
platníkům byla během měsíce dubna zaslána slo-
ženka, na základě které je možné provést platbu
z bankovního účtu, na přepážce České pošty,
případně v hotovosti nebo platební kartou na po-

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

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru

Turistické centrum na Smetanově
náměstí od července slouží veřejnosti

korun. V rámci původního projektu za 4,4 mili-
onu se opravila budova, další prostředky se vy-
užily na nákup vybavení a rekonstrukci vnitřních
prostor. Město Litomyšl získalo pro účely vybu-
dování turistického centra na Smetanově ná-
městí dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ve výši dva miliony korun. Otevření centra se
záměrně naplánovalo na začátek turistické se-
zony a město Litomyšl bude v nadcházejících
týdnech od veřejnosti zjišťovat podněty týka-
jící se připomínek a tipů od lidí pro to, aby za-

řízení splnilo očekávání a požadavky obyvatel.
Radniční dvorek bude zařazen do letošního roč-
níku kulturního projektu Litomyšlské dvorky,
který se bude konat v polovině září.

-mv-, foto František Renza

Zahrada u domova důchodců 
nabídne místo pro odpočinek 
Domov důchodců Na Skalce má novou zahradu,
v níž budou moci lidé relaxovat a jež výrazně
zkulturnila prostor před budovou. „Jsem za to
ráda, zahrada vypadá velice hezky a stala se re-
prezentativním místem, za které se nemusíme
stydět,“ uvedla ředitelka Centra sociální pomoci
města Litomyšle Alena Fiedlerová. Na proměně
místa se začalo pracovat již minulý rok, kdy
brigádníci z řad přátel a pracovníků domova
důchodců překopali zeminu a pracovníci měst-
ských služeb vykáceli některé přerostlé dřeviny.
„Pak se zadala projektová dokumentace a vy-
brala se varianta, která kladla důraz na vytvoření
klidného koutu v centru města,“ sdělila správ-
kyně městské zeleně Barbora Rezková.  Zahrad-

nická firma letos na jaře odplevelila pozemek
a kamenné desky, které se našly pod vrstvou ze-
miny, nyní slouží jako cesta k lavičce ve stínu
stromů. V zahradě najdete smrk východní, hor-
tenzie, brsleny, tisy, buxusy, trvalky a kapradiny.
Tyto rostliny vytvořily bílo-zelenou kombinaci,
která je ve městě unikátní. Až se uchytí vysetá
tráva a rostliny, tak bude zahrada volně pří-
stupná veřejnosti. Místo také doplní umělecké
dílo Františka Jandy z cyklu „Rostliny a lidé“. Díky
úsilí všech zapojených lidí se podařilo vytvořit
romantickou zahradu pro odpočinek, meditaci
i setkávání. Pokud si místo Litomyšlané oblíbí,
tak by se v něm mohlo do budoucna objevit více
laviček. -mv-

Zahájení přestavby ortoptiky nebylo jediným
projektem, který měl začít před letními prázdni-
nami. V plánu bylo rovněž zahájení výstavby
veřejných toalet a prostoru pro správu na měst-
ském hřbitovu. Vybudování nové moderní bu-
dovy za tři miliony korun však zpozdil nečekaný
zádrhel. „Stavební firmy z okolí mají očividně žně
a nestíhají pracovat. Proto se nám na námi vy-
braný termín nepodařilo sehnat žádnou firmu
a v nadcházejících týdnech a měsících musíme
znovu vypsat výběrové řízení. Je nám líto, že se
tento projekt, na kterém se pracuje již delší
dobu, musí odložit, ale není to naší vinou. Jedi-
nou pozitivní věcí v tomto zdržení je to, že se fir-
mám daří, mají hodně zakázek a lidé práci,“
vysvětlil místostarosta Josef Janeček. S vypsá-
ním nového výběrového řízení nechtějí úředníci
otálet a stane se tak již v červenci. Výstavba WC
na hřbitově je jedním z dlouho diskutovaných
témat. Plány na jeho vybudování a rekonstrukci
bývalé márnice se řešily uplynulé tři roky. Vzhle-
dem ke špatné statice budovy se po konzultaci
s odborníky rozhodlo o vybudování nové bu-
dovy, jež bude zároveň sloužit správcům hřbi-
tova jako jejich sídlo a sklad. -mv-

Výstavba sociálního
zařízení na hřbitově

Někteří oby-
vatelé si už
možná všimli
toho, že v zá-
meckých za-
hradách na ně
čekají umě-
lecky hod-
notné, avšak
rovněž prak-
tické novinky.
Jde o pět no-
vých odpad-
kových košů,
které mají ne-
jenom lidem
pomoci od
odpadků, ale
rovněž místo
svým neobvy-
klým designem ozvláštnit. Městu je dodala firma
Mmcité, jejíž výrobky nejsou Litomyšlanům ne-
známé. Z jejich dílny zde máme například auto-
busové zastávky nebo lavičky v městském
bazénu. Díky letité spolupráci je město dostalo
do užívání s výraznou slevou. Snad se vám
budou líbit, a co je nejdůležitější, snad je budou
obyvatelé i turisté používat. -red-

V zámeckém parku
jsou nové 
odpadkové koše
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 
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Milí spoluobčané,
v uplynulých týdnech jsme se na radnici inten-
zivně zabývali plány na výstavbu dálnice D35.
Shrnu-li všechna jednání, tak se nám podařilo
prosadit velice důležitou věc – projektanti vypra-
covali alternativní variantu vedení komunikace
v okolí Litomyšle. Máme teď na stole dvě vari-
anty – 0  (to je ta původní) a 1 (to je ta nová).
Pokud bych je měl v krátkosti představit, tak va-
rianta 1 je lépe zahloubena a v okolí Litomyšle,
Strakova a Janova by díky ní byla nižší hluková
zátěž. Sice je to o pár decibelů, ale i to se počítá.
Varianta 0 je o těch pár decibelů „hlučnější“, ale
zde se musí dodat, že i tak vše odpovídá hygi-
enickým normám a zákonům. Rozhodně to není
tak, že v případě vybudování trasy 1 nic ne-
bude slyšet a při realizaci plánu 0 to bude pro
všechny obyvatele peklo. Podařilo se nám do-
sáhnout toho, abychom měli smysluplnou alter-

nativu k původní trase. Bohužel nic není černo-
bílé. Zatímco plán „jedničky“ vychází hlukově
o trochu lépe, má bohužel i některé vady. Hrozí
nám, že se bude muset znovu prozkoumat vliv
stavby na životní prostředí (EIA), což by podle
odborníků mohlo vést ke třem až pěti letům
zpoždění výstavby. Zde nejde o to, že bychom
po nové dálnici jezdili později, než bychom
chtěli, ale o to, že tři až pět let by tisíce aut
navíc jezdily přímo středem Litomyšle! Byli
bychom zatíženi neúměrným provozem po-
dobně jako Vysoké Mýto. Z tohoto důvodu jsem
v současné době (polovina června) pro přijetí
původní varianty. Nicméně se jedná pouze o můj
občanský postoj a o celé záležitosti musíme na
zastupitelstvu teprve rozhodnout. Vzhledem
k tomu, že se liší názory na to, zda příklonem
k variantě č. 1 dojde ke zdržení stavby, hodlám
požádat ministra dopravy a životního prostředí

o odpověď na otázku, zda by skutečně došlo
k tak dramatickému odložení stavby. Pokud by
tento problém nenastal, tak z mého pohledu nic
nebrání tomu, abychom se bavili o výstavbě
trasy 1. Občas slýchávám, že jsme v Litomyšli
potížisté, kteří oddalují výstavbu „pětatřicítky“.
Je sice fakt, že se nám podařilo dosáhnout vy-
puštění křižovatky sever a přivaděče, který by
odřízl Kornice, stejně tak jako jsme zabránili vý-
stavbě odpočívky pro kamiony u Kornic. Zde je
ale třeba si říci, že jsme byli naprosto v právu
a tyto stavby by velice negativně ovlivnily život
obyvatel Litomyšle a integrovaných obcí! O plá-
nech na výstavbu D35 budeme v červnu jednat
na zastupitelstvu a setkání s obyvateli. Doufám,
že nalezneme co možná nejpřijatelnější řešení.
Na závěr vám přeji hezké léto a klidnou dovole-
nou. 

Radomil Kašpar, starosta

KDU-ČSL

Poslední pochůzka: před 70 lety byl v Konči-
nách zavražděn strážmistr Josef Hendrych.
Bylo 10. července 1947, když ve tři hodiny ráno
boucháním na dveře probouzel rolník Jan Váně
štábního strážmistra Josefa Doubravu a popiso-
val mu hrůzu, kterou právě prožil. Ve svém domě
v Dolní Sloupnici byl přepaden dvěma ozbroje-
nými muži, ti po něm pod pohrůžkou smrti po-
žadovali peníze a maso a poté nenápadně
zmizeli.
Štábní okamžitě telefonicky vyrozuměl stanici
SNB v Řetové, odkud byla informována krimi-
nálka v Pardubicích, její příjezd byl naplánován
na ráno. Stopy pachatelů směřovaly ke Konči-
nám, kde se ovšem na mokré louce ztratily. Pá-
trání naplno začalo dopoledne, kdy na stanici
zůstal pouze služebně nejmladší strážmistr Josef
Hendrych. Vyřizoval poštu z minulých dnů
a vzpomněl na syna Milana, který měl nedávno

své první narozeniny. Po poledni na stanici při-
spěchal vrchní Havlíček s rozkazem: „Pane
strážmistře, vezměte si samopal, jdeme spo-
lečně prohlédnout chaty ke Končinám!” Také ho
informoval o tom, že možnými pachateli by
mohli být Sedláček a Lelič z Němčic. Když dorazili
do Končin, přiblížili se k chatě primáře Beníka.
Místo vypadalo podezřele, Havlíček vydal rozkaz:
„Strážmistře, připravte si samopal k palbě.
Jdeme!” Došli k dřevěnému schodišti, které vedlo
ke srubu, příslušníci SNB začali obcházet chatu,
a zatímco Havlíček prohlížel zadní pravý roh
chaty a nedaleký záchodek, strážmistr Hendrych
pokračoval v obcházení celé boční pravé strany.
Krátce nato padly dva výstřely, strážmistr Hen-
drych po druhém z nich upadl na zem. Vrchní
strážmistr obloukem obešel stráň, ale pachatelé
se mezitím zmocnili Hendrychovy Beretty a zmi-
zeli. Přivolaný lékař Antonín Princ konstatoval

smrt, která nastala po zásahu přímo do srdce.
Do prostoru Němčic bylo následně povoláno
přes sto příslušníků SNB a vojáci z posádky ve
Vysokém Mýtě, kteří přehrazovali možné úni-
kové cesty vrahů. Na horním konci obce Němčice
byl jeden z předpokládaných úkrytů Sedláčka
a Leliče – zde hlídkovali dva příslušníci SNB
a jeden voják. Po půl jedné ráno zaslechli pode-
zřelé šustění trávy a vrznutí vrátek a poté se ob-
jevila postava v černém plášti. „Jménem zákona,
stát! Ruce vzhůru!” V následné přestřelce byli
pachatelé zlikvidováni, zraněný Sedláček ještě
stihl vypovědět: „Na Hendrycha jsme stříleli oba
dva… Byli jsme schováni v chatě, a když přešli,
nadběhli jsme jim… chtěli jsme za hranice, do
Německa.” Rok nato se u Končin sešli příslušníci
SNB, aby svému kolegovi odhalili pomník.

Za MěV KSČM Litomyšl
Max Olšan a Bc. Jiří Jiruše

Komunistická strana Čech a Moravy

Piána na ulici
V roce 2013 přišel pan Ondřej Kobza s nápadem
oživit krásná místa ve veřejném prostoru. Pů-
vodní nápad vyndat na ulici piano před bar a oži-
vit hudbou právě uzavřenou ulici bez aut ho
nadchl natolik, že svou myšlenku později rozšířil
i na jiné platformy, např. poesiomat, šachy na
ulici  atd.  Dnes  můžete  piana  v ulicích najít
ve více jak 50 městech po celé České republice.
Na www.piananaulici.cz se mohou hlásit další
zájemci, kterým je ochoten pan Kobza pomoci
s instalací piana v jeho městě.
Stejným způsobem pomohl také Generaci 89
před více jak dvěma lety. Nyní máme v Litomyšli
piana dvě. Jedno je v průchodu do litomyšlského
zámku blízko informačního centra, které slouží
nejen všem náhodným kolemjdoucím hráčům,

malým dětem při cestě do školky, ale také hu-
debním produkcím např. při Lázních ducha.
Druhé piano bylo přes rok instalováno na auto-
busovém nádraží. Obě piana se snažíme obho-
spodařovat v určitém režimu, zamykat na noc,
aby nebyl rušen noční klid, nebo přes zimu, kdy
mají piana zimní spánek. Jednou za rok nebo dle
potřeby piana odvezeme, necháme naladit,
opravit drobné vady. Ne vždy se ale vše daří, jak
bychom si přáli, a právě piano z autobusového
nádraží jsme se rozhodli převézt na nové místo
z důvodu drobného vandalství a častých hudeb-
ních festivalů u krabice vína v pozdních nočních
hodinách.
Po domluvě s ředitelem SPgŠ panem Leníčkem
a panem architektem Burianem piano přemís-
tíme na školní dvůr pedagogické školy, kde, dou-

fáme, dostane náležitou péči v podobě zástupu
nejen muzikálně nadaných studentek, ale také
nové zastřešení, které bude k možnosti si zahrát
přímo lákat všechny kolemjdoucí. Školní dvůr je
zcela přístupný v otvírací době během celého
týdne i o víkendech. Na noc se dvůr zavírá.
Děkujeme všem za vstřícnost a nezištnou
pomoc, zejména společnosti STORY DESIGN za
výrobu přístřešku na své náklady. Přejeme si,
aby obě piana byla vždy příjemným zpestřením
pro většinu posluchačů a nestávala se nástro-
jem nepochopení. Ne všichni, kteří rádi hrají, mají
dostatek nadání, sebereflexe a empatie k po-
sluchačům. A právě těm nespokojeným přejeme
dostatek trpělivosti. Však kdo (si) hraje, nezlobí.
Za Generaci 89 krásné léto všem!

Miroslav Hájek

Generace 89

Máte doma staré fotografie Smetanova domu? 
Pomozte nám sestavit obrázek původních interi-
érů litomyšlského národního divadla. Přestože
o Smetanově domě vyšla v minulosti výpravná
publikace, fotografií interiérů je stále velmi málo.
Hledáme snímky, které dokumentují například vý-

stavní činnost ve Smetanově domě, rozmístění
obrazů na hlavních chodbách a v malém sále
nebo původní podobu mobiliáře. Projděte své ro-
dinné archivy, třeba objevíte fotografie svých pra-
rodičů z tanečních nebo jiné zajímavé poklady. 

Fotografie v elektronické podobě můžete sdílet
prostřednictvím Facebooku, zasílat na sou-
cek@smetanuvdum.litomysl.cz nebo přinést
osobně do kanceláře Smetanova domu. Děku-
jeme.                  Prokop Souček, Smetanův dům
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Zakladatelem kapely je Mário Bihári –
fenomenální akordeonista a pianista,
kterého objevila Zuzana Navarová
a v roce 2002 na Pátcích koncerto-
vali společně s kapelu KOA.  
Třetí letošní prázdninový pátek nám
nejprve divadlo Elf odvypráví pohádku
Peklo s ježibabou a poté se přeneseme
do slunného Mexika. Skupina Mariachi inter-
pretuje především tradiční mexickou hudbu, ale
při svých produkcích nezřídka čerpá i z americké
country, bluegrassu či moravského folkloru. První
polovinu prázdnin uzavřeme Čertovskou pohád-
kou v podání divadla Studna a výjimečným kon-
certem kapely Zrní (Andělský Objevem roku
2012). Charakteristický sound a k dokonalosti do-
vedená kombinace elektroniky a písničkářské
poetiky sklízí ceny, vyprodává kluby a katapulto-
vala kapelu na hlavní pódia velkých festivalů.
Vzhledem ke stylové otevřenosti a instrumentální
zralosti je v jejich nezaměnitelné hudbě slyšet
akordeon i beatbox, flétna i experimenty s loope-

rem. Nenechte si ujít hravý koncert,
který je součástí turné k nové, v pořadí
již páté, desce kapely Zrní. 
Srpen zahájíme pohádkou Kuchyň-
ská skříň, kterou nám sehraje spolek
Pruhované panenky. V hudební části
tohoto večera bude mít litomyšlskou

premiéru anglický písničkář, zpěvák
a vynikající kytarista Jamie Marshall. Ja-

mieho doprovodí zkušení muzikanti s bo-
hatou hudební minulostí sdružení v kapele The
Amplified Acoustic Band. Celkový zvuk je navíc
obohacen o sólový vokální projev Svatky Hláv-
kové Štěpánkové, kterou můžete znát z dopro-
vodné kapely Pavla Bobka či skupiny P.R.S.T.
Druhý srpnový pátek bude patřit Pleteným po-
hádkám Divadýlka Kuba a kapele A. M. Úlet. Tato
hudební formace hraje autorskou muziku, kterou
nazvala dřevěný rock s přesahem do folku po
blues až poprock. Že si pod touto definicí ne-
umíte nic představit? Tak si tuto partičku přijďte
poslechnout naživo. Předposlední prázdninový
pátek nám Divadélko Romaneto odvypráví

Námořnickou pohádku z Kampy. Poté už nás
čeká další hudební svátek. Rozpohybuje nás
akustická a energická rokenrolová kapela The
Fellas. Kapela byla ještě pod původním jménem
Goodfellas Akademií populární hudby zvolena
Objevem roku 2011. Je autorem titulní písně k če-
skému filmu Zejtra napořád. Divadlo Koráb nám
pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký letošní
pohádkové léto uzavře. O hudební tečku jsme
požádali skupinu BraAgas, která v letošním roce
slaví desáté narozeniny. Díky širokému reperto-
áru si procestujeme řadu zemí Evropy – usly-
šíme staré lidové písně provensálské, galícijské,
sefardské či skandinávské. I tato kapela je hrdým
majitelem ceny Anděl v kategorii world music
a bezesporu půjde o kvalitní rozloučení s deva-
tenáctým ročníkem našich Pátků.
Věříme, že vás letošní program, který finančně
podporuje i Pardubický kraj, zaujal. Vstupné
bude opět dobrovolné, ale drobné doma nene-
chávejte. Stejně jako v minulých letech mohou
pomoci znevýhodněným či postiženým dětem
v rámci sbírky Pomozte dětem. Odměňovat bu-
deme opět také naše nejvěrnější malé diváky.
Během celých prázdnin budeme na hrací karty
udílet razítka za účast a v rámci posledního
prázdninového Pátku losovat mezi těmi nejvěr-
nějšími celkem 19 hodnotných cen. 
Tak tedy nezapomeňte – každý pátek o prázdni-
nách, od 18.00 hod. pohádka, od 19.30 hod. kon-
cert – vše na Toulovcově náměstí. V případě
nepříznivého počasí se sejdeme v Music Clubu
Kotelna. Právě zde se bude každý pátek o prázd-
ninách od 22.00 do 03.00 hodin konat Toulov-
cova afterparty.                    Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Chcete být součástí projektu
Litomyšlské dvorky? 
V rámci podzimní oslavy Dnů evropského dědic-
tví, bychom druhý víkend v září rádi oživili
uměním dvory a dvorky, které se nacházejí v his-
torickém jádru Litomyšle. Navazujeme tak na
úspěšný loňský ročník, který jsme si mohli vy-
zkoušet díky České inspiraci a jejich projektu
Ozvěny festivalů. V Litomyšli se odehrála ozvěna
slavného festivalu Chebské dvorky. Vyzkoušeli
jsme si, že intimní atmosféra dvorečků je vý-
borná nejen pro výtvarno, ale také autorská
čtení, hudební vystoupení či slam poetry. 
Součástí programu můžete být i vy nebo váš
dvorek či dvoreček. V rámci Dnů otevřených
dveří bývají zpřístupňována i místa, kam je jindy

vstup zakázaný. Proto máte-li dvoreček v histo-
rickém jádru našeho města a nevadilo by vám jej
ukázat návštěvníkům, ozvěte se prosím nejpoz-
ději do konce července na mailovou adresu
unesco@litomysl.cz. Výzva je určená i vám
všem, kteří na něco hrajete či provozujete jiný
druh umění. Podělte se s ostatními a přispějte
k bohatosti a různorodosti Litomyšlských
dvorků! Smyslem celého projektu je představit
Litomyšlákům především Litomyšláky a využít
výjimečné atmosféry, která je historickým dvor-
kům vlastní.      

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Prázdninový cyklobus pro pěší turisty 
i cyklisty opět vyjíždí koncem června
Již podvanácté vyrazí 30. června cyklobus na
trasu propojující turisticky atraktivní místa Če-
skomoravského pomezí. Cyklisté i pěší turisté
tak budou opět moci poznávat nejen krásy his-
torických měst regionu na pomezí Čech a Mo-
ravy. Cyklobus je zaveze i na řadu dalších
zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových Hra-
dech, Hřebečské důlní stezky, úzkoko-
lejka v Mladějově,
Toulovcovy maštale
či rozhledna na Koz-
lovském kopci.
V provozu bude auto-
bus uzpůsobený pro
převoz kol každý
pátek, sobotu a neděli
od 30. června do 3.
září a dále ve sváteční
dny 5. a 6. července.
V pátek pojede autobus uzpůsobený pro převoz
kol z Litomyšle v 10.30 hod. a zaveze vás do No-
vých Hradů nebo do Proseče, odkud můžete vy-
razit do oblíbených Toulovcových maštalí.
Pokračovat bude k rozhledně Terezka na Pase-
kách a přes Borovou do Poličky. Zpět do Lito-
myšle vyrazí cyklobus z Poličky v 15.30 hod.
Pokud chcete vyrazit na výlet odpoledne, mů-
žete se v 16.50 hod. nechat z Litomyšle vyvézt
na Kozlov, odkud autobus pokračuje do České
a Moravské Třebové.

V sobotu bude cyklobus vyjíždět z Litomyšle
v 9.50 hod. a zaveze vás na Kozlov a dále do
České Třebové, Mladějova, Moravské Třebové,
Svitav a Poličky. Odpoledním spojem se z těchto
míst můžete dopravit zpět do Litomyšle nebo se
ještě navečer vydat do Nových Hradů či Proseče.
O nedělích a také o svátcích 5. a 6. července

bude cyklobus jezdit
podle stejného řádu
jako v pátek.
Na lince bude platit jed-
notný tarif IREDO, který
nabízí výrazné slevy
dětem a osobám ZTP.
Pro cestu cyklobusem
je možné využít také
zvýhodněné rodinné,
síťové a časové jíz-

denky IREDO. Podrobné informace o provozu
cyklobusu jsou uvedeny na portálu www.cesko-
moravskepomezi.cz. Letáky s jízdním řádem,
mapkou a několika tipy na výlet budou koncem
června distribuovány do všech litomyšlských
domácností a do informačních center.
I letošní provoz cyklobusu Českomoravským po-
mezím je realizován díky spolupráci měst Li-
tomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy,
Vysoké Mýto a Česká Třebová za podpory Par-
dubického kraje.

Jiří Zámečník, marketingový manažer

Nová zenová
zahrada architekta
Josefa Pleskota
Na ploše 164 m² v Ma-
riánské ulici vznikl
nový projekt zenové
zahrady architekta
Josefa Pleskota 2Art,
který po vzoru předchozího parku pro umění
a relaxaci 1Art realizuje společně s galeristou
Zdeňkem Sklenářem a lékařem Patrikem Krpči-
arem. Galerista Sklenář místo, které původně
sloužilo jako zázemí pro garáže, spolu s archi-
tektem Pleskotem přetváří na geometricky řeše-
nou zenovou zahradu a příležitostný sochařský
park, navrací tak místu náležícímu k historic-
kému návrší Litomyšle jeho společenský účel.
„Kde jinde by mohl být 1ar zenové zahrady než
v Litomyšli. Odkud jinudy by se do ní mělo vstu-
povat než z Mariánské ulice. Kam jinam by se
z ní mělo dojít než na Olivetskou horu… s fran-
couzskou zahradou. To jsou ty litomyšlské para-
doxy, v tom je ta litomyšlská velikost,” říká
o projektu zenové zahrady autor architektonic-
kého řešení Josef Pleskot. 
Návštěvníci zenové zahrady, sestavené z ka-
mínků a trávy, budou moci uplatnit svou kreati-
vitu a po vzoru japonských suchých zahrad
kreslit do vymezeného prostoru různé obrazce.
Předlohou mohou být návodné geometrické
kresby vytvořené přímo autorem architektonic-
kého řešení Josefem Pleskotem. Zahrada bude
sloužit i jako sochařský park dramaturgicky na-
vazující na přilehlou Galerii Zdeněk Sklenář. 
„Touto zenovou zahradou chceme symbolicky
očistit Mariánskou ulici, která je v srdci Lito-
myšle, a zbavit místo nevkusné stávající podoby.
Moc se těším na to, až bude zenová zahrada vy-
užita k odpočinku, k umění i ke každodenní ra-
dosti návštěvníků,” říká Zdeněk Sklenář. 
Zenová zahrada v Mariánské ulici byla slav-
nostně otevřena minutu po půlnoci 17. 6. 2017.

Martina Hořejšová

Hurá – Pátky jsou tu zpátky
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Slova moudrých: V nás samých jsou ulo-
ženy hvězdy našeho štěstí.           H. Heine 

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Zdenka Vejrychová, Jan Jána, Ru-
dolf Skřivan – Litomyšl, Zdeněk Švec – Pa-
zucha
85 let – Milada Vopálková, Vladimír Lně-
nička – Litomyšl, Anna Krátká – Pohodlí
91 let – Ludmila Jiříčková – Litomyšl
92 let – Drahoslava Nováková – Litomyšl
95 let – Anna Zemanová – Litomyšl

Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Filip Pěček Čistá – Ivana Čakajdová Čistá,
Libor Heran Heřmanův Městec – Lea Gil-
gová Litomyšl, Martin Ferreira Gonçalves
Španělsko – Daniela Vorbová Česká Tře-
bová, Jan Peleška Opava – Petra Olenoči-
nová Litomyšl, Zdeněk  Jelínek Desná –
Veronika Vondrová Desná, Jiří Peterka
Křenov – Hana Řiháková Křenov, Martin
Andrlík Polička – Miroslava Podveská Po-
lička, Miloš Raba Nové Hrady – Andrea
Martinková Vysoké Mýto, Petr Štindl Lito-
myšl – Vlasta Kmošková Nová Sídla, On-
dřej Židek  Litomyšl – Šárka Kadidlová
Janov, Jiří Sainer Němčice – Barbora Nová
Vyškov, Jan Coufal Morašice – Marie Goli-
ášová Vranovice, Karel Zeida Vysoké Mýto
– Renata Junková Vysoké Mýto, Milan
Horák Litomyšl – Lenka Sochová Litomyšl,
Petr Haupt Sádek - Šárka Sedlářová
Sádek, Michael Lukeš Praha – Tereza Byd-
žovská Praha, Miroslav Andrs Benátky –
Soňa Matoušková Benátky, Martin Zelin-
ger Horní Jelení – Iva Horáková Horní Je-
lení, Pavel Kovář Lubná – Vlasta Krejčí
Borová, Ondřej Chlup Opatovec – Alena
Kynclová Opatovec, Lukáš Embacher Li-
tomyšl – Michaela Bohuňková Litomyšl,
Vojtěch Částek Janov – Veronika Souku-
pová Janov, Jan Patrný Poříčí u Litomyšle
– Iveta Plíšková Vysoké Mýto, Pavel Šeda
Vraclav – Aneta Švecová Litomyš

Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Alenkou Holáskovou (68 let) 
Milenou Matějkovou (69 let) 
Josefem Černým (80 let) 
Annou Maklovou (84 let) 
Marií Adámkovou (89 let)
Annou Soukupovou (99 let) 
Vzpomínáme.

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

V červnu jsme přivítali následující mi-
minka: Mia Militká,  Jáchym Embacher,
Jonáš Fait,  Adéla Pertotová, Karolína Ra-
faelová, Sofie Florišová,  Matyáš Jiráň

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Na konci května jsem se svými dvěma kama-

rády absolvoval let balónem. Rád bych vyjádřil
své poděkování Petru Kovářovi, který zajistil za-
půjčení balonového koše se speciální sedačkou
a bezpečnostními pásy pro hendikepované
osoby. Pro člověka, který je zvyklý na omezené
možnosti pohybu, představuje let balónem pocit
velké svobody a úžasný zážitek. Je skvělé, že
tato služba pro hendikepované vůbec existuje.

Miroslav Bárta
 Děkujeme za finanční podporu fotbalové mlá-

deže městskému úřadu a panu Machovi.
Fotbalový oddíl

 Dne 12. července oslaví své 85. narozeniny
paní Bohuslava Strnadová. Do dalších let pře-
jeme pevné zdraví, spokojenost.
Dcery Iva a Jana, vnučky Martina, Petra, Zuzana

 Dne 3. 7. 2017 se dožívá významného život-
ního jubilea 80 let pan Radomír Borek – dlouho-
letý předseda MO svazu důchodců v Litomyšli.
Připojujeme se k řadě gratulantů a Radkovi pře-
jeme hlavně pevné zdraví, životní i pracovní elán
a spoustu dalších nápadů pro činnost organi-
zace. Děkujeme za všechny úžasné výlety a
pobytové i jednodenní zájezdy, které vždy per-
fektně připraví a s přehledem a klidem se jich
také aktivně zúčastní. Za výbor MO svazu 

důchodců Litomyšl – Dana Kmošková
 Marie a Jan Jánovi – to je 1 celoživotní láska, 2

významná životní jubilea, 3 milující dcery, 6 šťa-
stných vnoučat, 2 rozesmátá pravnoučata a 55
krásných let společného života. Gratulujeme,
děkujeme a přejeme ještě mnoho krásných roků
po společném boku. Vaše rodina

 Dne 18. července 2017 tomu bude 10 let, kdy
nás opustila naše milovaná manželka, maminka,

babička a prababička paní Růžena Vetešníková
z Litomyšle. Pro svoji povahu byla oblíbená u lidí.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.

Vzpomíná manžel a děti s rodinami.
 Paní učitelko, Ivetko, byla jste po dobu jed-

noho roku průvodkyní naší dcery Elišky v mateř-
ské školce. S manželem si velmi vážíme Vašeho
laskavého a férového přístupu k dětem i k nám
rodičům a oceňujeme Vaši pedagogickou práci
s dětmi. Je nám líto, že s Vámi nebude moci naše
dcera zažívat další nové zážitky, ale jsme ne-
smírně rádi, že se od Vás a paní učitelky Adri-
anny mohla učit tento školní rok.
Paní učitelko, Ivetko, přejeme Vám, ať jste
šťastná a spokojená v nové práci v mateřské
škole, kam po prázdninách odcházíte.
Z celého srdce Vám děkujeme. Sedláčkovi

 21.6.2016 zemřel pan Miroslav Škrdla. Vzpo-
mínáme na něho s láskou a s pocitem, že z na-
šich srdcí nikdy neodešel.
Stopy jeho aktivní činnosti jsou hluboké a jeho
odkaz je stále připomínán ve fotografiích, nega-
tivech, materiálech a přednáškách, které nám
procházejí rukama a nacházejí po mnoha letech
toho správného člověka, který ví, jak dále tyto
materiály využít.
Děkuji panu Klimešovi z muzea, paní Kroulíkové
z knihovny, panu Dvořákovi z fotoklubu, panu
Krčmářovi a dalším, že jsou ochotni tatínkův
odkaz zpracovávat a později využít i pro širokou
litomyšlskou veřejnost.

Vzpomíná rodina, příbuzní i přátele 
 Dne 7. 6. by se dožila 85 let moje drahá ma-

minka Jindřiška Hrubá-Stratílková. Každý ji měl
rád pro její milou a upřímnou povahu. Vzpo-
meňte se mnou.                         Syn Jára Stratílek

K 75. výročí smrti bratří Pátů
Uplynulo již 75 let od tragických událostí, kdy ně-
mečtí fašisté jako odvetu za atentát na R. Hey-
dricha rozpoutali nejbrutálnější teror proti
českému národu. Násilné perzekuci padlo za
oběť mnoho vynikajících osobností našeho kul-
turního i vědeckého života. Koncem června se
v dlouhých seznamech objevila i jména dvou Li-
tomyšlanů Josefa Páty a Františka Páty. Oba dva
byli představitelé kulturního a společenského ži-
vota v Litomyšli v období mezi dvěma válkami.
Studovali na litomyšlském gymnáziu, kde na
studenty působil profesor Jan Voborník, který ve
studentech vzbudil zájem o slovanskou otázku.
Josef Páta se zaměřil především na vědeckou

dráhu. Soustředil se na studium jazyka, litera-
tury i historie Lužických Srbů. Spolu se svým
bratrem založil časopis Společnost přátel Lužice.
Josef Páta byl jmenován prvním profesorem lu-
žické srbštiny na Karlově univerzitě. Po německé
okupaci zesiluje své protiněmecké aktivity, píše
odvážné články, zapojuje se do ilegálního hnutí
a je prvním profesorem, kterému jsou zakázány
přednášky na vysoké škole. 9. června 1942 je za-
tčen a 24. června popraven.
František Páta byl knihovníkem Národního
muzea. Věnoval se publicistické činnosti, která
byla úzce spjata s Litomyšlí. Je autorem řady
zpráv nejen z historie města, ale i současnosti.

Jeho vztah k Lužici byl spíše emocionální. V době
ohrožení fašismem svými články nabádal k jed-
notě, posiloval národní sebevědomí. Stejně jako
jeho bratr Josef byl 2. července 1942 popraven.
Oba bratři se svou činností výrazně zapsali
nejen do historie Litomyšle, ale i do historie ce-
lého národa.                                          Jiří Podařil

Budova starého gymnázia. Původní školní budova pochází z let 1714 – 1719 a byla postavena podle
návrhu G. Battisty Alliprandiho pro řád piaristů, který do Litomyšle přivedla roku 1640 Frebonie
z Pernštejna. Průčelí budovy někdejší školy zdobí socha zakladatele řádu sv. Josefa Kalasánského
a řádový znak. Valbovou střechu krášlí vížka, odkud se nesl zvuk zvonku, svolávajícího studenty do
školy. Do požáru roku 1775 byly na věži hodiny, poškozené byly potom prodány na kostelní věž do
Makova. V letech 1719 – 1723 sloužila budova gymnáziu, nejprve piaristickému, od roku 1874 státnímu.
Roku 1733 zde byla kromě gymnázia zřízena ještě filosofie. Stará barokní školní budova byla upravena
na muzeum, když se po 204 letech stěhovalo gymnázium do nové budovy na Masarykově třídě.
Muzeum v této budově bylo slavnostně otevřeno 13. května 1928. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY
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Za Olbramem Zoubkem
Byl to smutný červen. Litomyšl i celý svět opus-
tili dva z nás. Dva z nás, kteří však byli výjimeční. 
Ač oba původem Pražané, stali se našimi spolu-
občany, Litomyšlany. Okolnost, že byli jmeno-
váni občany čestnými, při tom nepovažuji za to
nejhlavnější. Olbram Zoubek u nás již před drah-
ným časem našel druhý domov, spokojeně
v něm žil a v pražském ateliéru tvořil. Jiří Bělo-
hlávek, již z podstaty jeho profese, střídal svě-
tadíly a jejich metropole, ale když čas dovolil,
vracel se k nám, neboť i on se zde cítil šťastný
a – doma…
Dělila je jedna generace – 20 let – a přesto je
převozník Charón vyzval, aby cestu na druhý
břeh podstoupili společně. Snad i proto, že
věděl, že dva ryzí umělci si budou mít na cestě
docela určitě mnohé co říci. O životě a kumštu,
o tvorbě, inspiraci, o hledání cest – i o Litomyšli.
Pan Zoubek o té poslední plavbě hovořil již
vloni (a vlastně už delší čas) smířeně, s vědo-
mím smrtelnosti tělesné schránky – avšak také
s nadějí na setkání s blízkými i přáteli na dru-
hém břehu, kteří jej předešli. Pan Bělohlávek
bojoval dlouho a statečně s těžkou nemocí, ne-
poddal se jí, ale v práci, v níž nebyla patrna ani
stopa po trápení, kterým procházel, neustále
dosvědčoval své mistrovství. Zatímco pan Zou-
bek již mnoho neplánoval a o Soše pro Josefa
Toufara mluvil jako o svém posledním velkém
díle, pan Bělohlávek v lednu podepsal s Českou
filharmonií smlouvu na dalších šest let v pozici
hudebního ředitele a šéfdirigenta. 

Ač se s nimi nesetkáme dřív, než sami vtiskneme
Charónovi do dlaně naši přestupní minci, budou
tu stále s námi. Oba muži byli umělci, kteří po
sobě zanechali odkaz, který můžeme a budeme
vnímat smyslově. Sochy a plastiky pana Zoubka
budeme mít na očích – a nahrávky pana Bělo-
hlávka budeme dále poslouchat. A samozřejmě,
řečeno s Albertem Schweitzerem, tu jednou pro-
vždy zůstanou také – a ještě lépe řečeno přede-
vším – stopy jejich lásky…

Článek níže je vzpomínkou na pana Bělohlávka
a já bych se rád, ač mi to nijak zvlášť nepřísluší,
rozloučil s panem Zoubkem. Neměl jsem totiž
to štěstí, abych se stal jeho osobním přítelem.
Ač jsem jej potkával, například „ve Slunci“, již od
70. a 80. let, nikdy jsem se nepřiblížil výrazněji
a blíž. To se někdy stává. Přesto mi občas (třeba

na Smetanově Litomyšli či v jízdárně Pražského
hradu) šeptl do ucha větu, která pro mne zname-
nala víc, než mnohahodinové rozhovory s jinými. 
Cítil jsem a mám k životu a práci pana Zoubka
velký respekt i obdiv. A každému – i sobě – bych
přál, aby jednou, při bilancování vlastního života,
mohl s klidným svědomím pronést to, co řekl pan
Zoubek, když slavil jedny z mnoha kulatin: „Je mi
osmdesát, často se ohlížím dozadu a trochu hle-
dím dopředu. Při ohlédnutí vidím docela šťastný
život. Dělám, co mě baví, ...pár věcí si vyčítám
a rád bych je vzal zpět, ale do zrcadla se dívám
bez velkých rozpaků.“ 
Mám často příležitost být mezi či spíše se so-
chami pana Zoubka. V zámeckých sklepeních,
s Anděly před zámkem, v Klášterních zahradách,
se vznášející se Múzou nad hrobem Josefa Ma-
tičky… Naslouchám jim a jejich příběhům, v duchu
s nimi rozmlouvám. Někdy se mi zdá, že jim rozu-
mím a že jsem je pochopil. Někdy si jsem jistý
a jindy jen tajně doufám, že ony chápou i mne. 
Nejsou to však díla monumentální, která mne ze
Zoubkovy tvorby oslovují nejvíce, ač jsou jeho
doménou. Už nějaký čas jsem však dílo, u nějž
dříve hořívalo tolik našich svíček, nezahlédl. Ale
myslím a doufám, že se brzy objeví. Je to ná-
hrobní deska panu rektorovi Františkovi Stříte-
skému. Zlatá růže v trnové koruně. Prostota
v genialitě. Stále ji mám a budu mít před sebou,
stejně jako jejího autora, „muže velkého vzrůstu
a chlapské důstojnosti“, pana Olbrama Zoubka.

Vojtěch Stříteský

Psal se rok 1934, když mladý doktor práv Jiří
Bělohlávek převzal umístěnku na pozici okres-
ního soudce v Litomyšli. Manželé Bělohlávkovi
se ubytovali v Hošpesově vile v blízkosti
gymnásia. Tam se jim narodila dcera Růžena.
Litomyšl nabídla doktoru Bělohlávkovi nejen
profesní příležitost, ale v duchu své kulturní tra-
dice i příležitost k uplatnění jeho lásky k hudbě.
Mimochodem – v tom byl typickým příkladem
sympatického fenoménu první republiky, kdy se
to v četných a kvalitních městských orchestrech
a sborech hemžilo doktory práv a medicíny. Když
se v roce 1938 rodina s Litomyšlí loučila, do
městské kroniky přibyl zápis: „Dne 15. září 1938
odešel okresní soudce dr. Jiří Bělohlávek do
Prahy na nové soudcovské místo. Byl výborným
pianistou  a místosbormistrem  Vlastimila.
Od svého příchodu do Litomyšle v roce 1934
uplatňoval se často coby hlavní sólista neb člen
komorního sdružení a byl i pilným členem Vlas-
timila. Byl nejen inteligentním, vyškoleným
hudebníkem, ale zároveň i dobrým a milým
člověkem.” 
V roce 1946 došlo ke dvěma událostem, o nichž
nikdo nemohl tušit, že se o 66 let později pro-
lnou a napíší nejen znamenitou kapitolu české
moderní hudební historie, ale otevřou i nový ho-
rizont litomyšlského festivalu. První z událostí
můžeme dnes pojmenovat jako nultý ročník fes-
tivalu Smetanova Litomyšl. Jeho náplní byly dva
koncerty České filharmonie řízené na výslovnou
žádost města Rafaelem Kubelíkem, který v dru-
hém z festivalových dnů řídil Mou vlast. A ona
druhá událost? Tou bylo narození syna Jiřího
manželům Bělohlávkovým v Praze dne 24.
února. V jeho případě se otcem předaná láska
k hudbě měla rozvinout v dirigentskou osobnost
světového formátu, v pokračovatele linie legen-
dárních veličin Václava Talicha, Rafaela Kubelíka
a Karla Ančerla. 
Hudebně se Jiří Bělohlávek s Litomyšlí poprvé
setkal jako třicetiletý. V roce 1977 zanechalo velký
dojem nebývale vyzrálé provedení Mé vlasti

mladým dirigentem s brněnskou Státní filhar-
monií na Mladé Smetanově Litomyšli. V dalším
roce následovala neméně zdařilá kreace s vyso-
koškolskými sbory a pražským FOK. Svůj rodinný
vztah k Litomyšli naplňoval Jiří Bělohlávek pravi-
delnou uměleckou spoluprací s operním festiva-
lem. Její začátky sahají do roku 1996. 
Poté, co se v září roku 2012 ujal Jiří Bělohlávek
funkce šéfdirigenta České filharmonie, začala se
psát nejen další skvělá kapitola prvního českého
symfonického tělesa, ale i jeho stále těsnější
spolupráce se Smetanovou Litomyšlí. Už v první
sezóně svého nového angažmá, v červnu 2013,
otevřel Jiří Bělohlávek s Českou filharmonií fes-
tival svým nezaměnitelným pojetím Mé vlasti.
V roce 2015 následovalo mj. doslova referenční
provedení Martinů 4. symfonie a další den pro-
vedení Dvořákova Rekviem. Nikdo jsme tehdy
nemohli tušit symboliku tohoto nezapomenutel-
ného večera… 
V následujícím roce udělilo na návrh společnosti
Smetanova Litomyšl Jiřímu Bělohlávkovi zastu-
pitelstvo města při příležitosti jeho životního
jubilea čestné občanství Litomyšle. 
Dnes již můžeme přidat i vzpomínku na neskrý-
vané dojetí Jiřího Bělohlávka, když se poprvé
dozvěděl o této myšlence.  

A vřelý vztah Jiřího Bělohlávka k Litomyšli a je-
jímu  festivalu  měl  přinášet  své  další  plody.
Jiří Bělohlávek začal s vedením našeho festivalu
připravovat stálé partnerství České filharmonie
se Smetanovou Litomyšlí. Zajímavá shoda dějů,
která ale opět měla svoji hlubokou historickou
logiku, napomohla i tomuto pro festival šťa-
stnému milníku: nástup Jiřího Bělohlávka do
České filharmonie se stal velkým impulsem pro
Českou spořitelnu, dlouhodobého generálního
partnera litomyšlského festivalu, k navázání ge-
nerálního partnerství i s Českou filharmonií. Její
sídlo, Rudolfinum, vystavěla kdysi právě Česká
spořitelna a věnovala ho národu k provozování
hudby a výtvarného umění. I zde se slily starší
historické děje do nového a slibného proudu. 
V rámci připravovaného stálého partnerství
České filharmonie se Smetanovou Litomyšlí se
Jiří Bělohlávek pečlivě věnoval i projektu Český
poutník, který za rok – v roce velkých českých
historických výročí – zazní v úvodu jubilejního
60. ročníku litomyšlského festivalu. Jiří Bělohlá-
vek mu bude přítomen nejen v našich myslích
a srdcích, ale i jako spoluautor tohoto projektu.
Jedním z definičních znaků velkých osobností je
schopnost zasívat zrna, jejichž úrodu sklízí až
následovníci i celé další generace. Jiří Bělohlávek
zasel zrn mnoho. O některá z nich bude moci
s vděčností a úctou pečovat Litomyšl a její fes-
tival. 
„Abych v nějakém hudebním díle našel zalíbení,
musím nejdříve pochopit jeho smysl jakožto
celku”, prozradil nám Jiří Bělohlávek jedno ze
svých životních kréd u sklenky vína po provedení
Dvořákova Rekviem na předloňské Smetanově
Litomyšli. Život Jiřího Bělohlávka připomíná
velké hudební dílo a pochopení jeho smyslu jako
celku nám dovolí odkrývat jeho skrytou osudo-
vou logiku a nalézat v něm inspiraci i zalíbení.
V partituře, v níž jeden z hlasů hrála Litomyšl
a její festival.

Pavel Kysilka, Vojtěch Stříteský,
Smetanova Litomyšl o.p.s.

Vzpomínka na dirigenta Jiřího Bělohlávka
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
St 5. 7. MUDr. Tišlerová
Čt 6. 7. MUDr. Tišlerová
So 8. 7. MUDr. Jílek ml.
Ne 9. 7. MUDr. Jílek ml.
So 15. 7. MUDr. Slavík
Ne 16. 7. MUDr. Přichystalová
So 22. 7. MUDr. Tišlerová
Ne 23. 7. MUDr. Koza
So 29. 7. MUDr. Jílek ml.
Ne 30. 7. MUDr. Přichystalová
So 5. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 6. 8. MUDr. Tišlerová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
St 5. 7. MUDr. Šíchová
Čt 6. 7. MUDr. Švábová
So 8. 7. MUDr. Filová
Ne 9. 7. MUDr. Filová
So 15. 7. MUDr. Beňová
Ne 16. 7. MUDr. Hájková
So 22. 7. MUDr. Kopecká
Ne 23. 7. MUDr. Jílková
So 29. 7. MUDr. Mareš
Ne 30. 7. MUDr. Papoušková
So 5. 8. MUDr. Pecinová
Ne 6. 8. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
St 5. 7. U Slunce, tel. 461 612 678
Čt 6. 7. U Slunce, tel. 461 612 678
So 8. 7. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 9. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 15. 7. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 16. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 22. 7. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 23. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 29. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 30. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 5. 8. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 6. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. 7. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
6. 7. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
8. – 9. 7. MUDr.  Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
15. – 16. 7. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
22. – 23. 7. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
29. – 30. 7. MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
5. – 6. 8. MUDr., MBA Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715

ROZPIS SLUŽEB

Všechny obory v Litomyšlské
nemocnici zůstanou zachovány
strana 1 >
Obě města nemocnice už mnoho let podporují
„Rozumím vysvětlení zpracovaného materiálu
rozvoje. Myslím, že je to dobře a vnímám, že je
to živý materiál,” uvedl starosta Litomyšle Ra-
domil Kašpar, který přijal s potěšením důležitou
zprávu o tom, že v Litomyšli zůstanou zacho-
vány všechny dosavadní odbornosti. Na setkání
jej doprovodil jeho místostarosta Josef Janeček,
který se v krajském zdravotnictví dlouho pohy-
boval.  „S panem místostarostou budeme celý
proces sledovat a případně budeme aktivně re-
agovat,” uvedl. Pan Janeček ocenil, že Pardu-
bický kraj patří stále ke krajům s nejnižším
počtem akutních lůžek v celé republice. Žádná

redukce rozsahu ani objemu poskytované péče
se proto nechystá.  „Hlavní problém vidím pouze
v personálním zajištění této péče.”
Obě města, Litomyšl i Svitavy, založila na pod-
poru zdravotnictví nadační fondy, v Litomyšli
Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšl-
ska, ve Svitavách Nadační fond Valentina Os-
walda Ottendorfera, ze kterého v červnu
nakoupili nové postele pro oddělení LDN. Obě
města své nemocnice podporují a jsou připra-
vena pomoci s byty pro lékaře.
Dokument o rozvoji nemocnic najdete na webu
www.nempk.cz.

Zdenka Hanyšová Celá, 
Komunikace nemocnic NPK divize Východ

Litomyšlská interna se obléká do nového i uvnitř
Budova interny svítí novým kabátem už dva
roky. Nyní se postupně modernizuje i uvnitř
a první pacienti už brzy zjistí změny. Po první
etapě rekonstrukce vnitřních prostor pavilonu
v ambulancích a polovině prvního patra se zde
v červnu „zabydlel” nový nábytek.
„Pokoje dostaly kompletní nové vybavení,”
uvedla náměstkyně pro léčebnou péči Zdenka
Fenclová. A může nastat akce „kulový blesk”.
Koncem roku 2018 najde v celém prvním patře
své nové působiště Léčebna dlouhodobě ne-
mocných, jejíž pacienti jsou už léta hospitalizo-
vaní v letité budově v Zámecké ulici. Ovšem do
té doby se musí opravit i druhá polovina prvního
patra a celé druhé podlaží, které slouží pacien-
tům interního oddělení. A právě ti si teď asi na
rok „vypůjčí” opravené prostory budoucí LDN.
„Rekonstrukce stála Pardubický kraj už 8 milionů
300 tisíc korun na stavebních úpravách, které
prováděla firma Profistav Litomyšl.  Ta provedla
také nové páteřní rozvody energií i vody,” uvedl
vedoucí provozně-technického úseku Vladimír
Král. Dodal, že jeden milion korun stálo vnitřní
vybavení, kromě postelí, které interna nakoupila

už před dvěma lety. Na druhou etapu je vyčle-
něno 12 milionů 700 tisíc korun a stavebně ji kraj
svěřil První chrudimské stavební.
Obě patra – první, ve kterém bude celé oddělení
LDN se 38 lůžky, i druhé, kde zůstane interní od-
dělení s 45 lůžky – by měla být kompletně i s vy-
bavením hotová ve druhé polovině příštího roku.
„Po celou dobu stavebních prací nebyl a nebude
omezen zdravotnický provoz a klienty prosíme
o trpělivost,” uvedla náměstkyně Zdenka Fenclová.

Interní ambulance svítí novotou
Naopak interní ambulance už mají nové prostory
v přízemí budovy a novotou svítí ordinace i če-
kárny. Najdeme zde i zvláštní pokoj pro potřeby
stacionáře. „Pokoj jsme vybavili dvěma lůžky
a jedním křeslem a přístroji pro monitor srdce
i dechu. Stacionář bude sloužit pro pacienta,
který přijde s potížemi a my ještě nevíme, zda
bude nutné jej hospitalizovat. Vyšetříme jej,
změříme tlak, uděláme EKG a v případě nutnosti
napojíme infuzi a budeme stav pacienta sledo-
vat. Poté se rozhodne, zda je potřeba jej hospi-
talizovat, nebo jej můžeme propustit domů,”

uvedla vrchní sestra litomyšlské interny Jitka
Wayrauchová a dodala: „Ze zkušenosti víme, že
většina klientů potřebuje jen půldenní zákrok
a jejich stav se srovná, není potřeba je hospita-
lizovat a oni nemusejí procházet složitým pro-
cesem přijímání na oddělení. Podobný stacionář
plánujeme na LDN.”      Zdenka Hanyšová Celá, 

Komunikace nemocnic NPK divize Východ
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170 let –  26. 7. 1847 se narodil Josef Kořenský,
učitel, přírodovědec, cestovatel, fotograf 
a spisovatel. Vyučoval na chlapecké a dívčí
škole. Na Litomyšlsku rozvinul také svůj zájem
o entomologii, byl autorem téměř padesátky vě-
deckých i populárních knih, o přírodních vědách
přednášel. V roce 1927 byl udělen Kořenskému
čestný doktorát na Přírodovědecké fakultě Kar-
lovy univerzity. Je autorem některých hesel Ot-
tova slovníku naučného.
125 let – 26. 7. 1892 zemřel Hubert Gordon
Schauer, literární kritik a publicista, zakladatel
a průkopník novodobé české literární kritiky,
autor řady filosofických, politických a
národohospodářských úvah, v letech 1874–1882
studoval gymnázium v Litomyšli, zemřel na tu-
berkulózu v lázních na Horách u České Třebové.
80 let – 22. 7. 1937 zemřel Jaroslav Caska, učitel,
redaktor, sokolský a vlastivědný pracovník Lito-
myšlska. Byl ředitelem měšťanské školy, režisér
litomyšlských ochotníků a dlouholetý redaktor
zdejšího časopisu Od Trstenické stezky i Věst-
níku Východočeské sokolské župy.
75 let – 1. 7. 1942 zemřel Alois Knotek, profesor
gymnázia, učil zeměpis a dějepis na dívčí a chla-
pecké škole měšťanské v Litomyšli. Alois Knotek
byl činný v litomyšlské odbojové skupině, aby se
vyhnul zatčení a neprozradil nikoho z dalších
spolupracovníků, volil dobrovolnou smrt. Jeho
památku připomnělo gymnázium po válce vzpo-
mínkovým shromážděním u hrobu na litomyšl-
ském hřbitově. 
75 let – 2. 7. 1942 byl popraven PhDr. František
Páta, literární historik, spisovatel, překladatel,
vydavatel, redaktor, knihovník a pedagog. Vy-
studoval místní gymnázium, poté Filozofickou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze, působil jako
profesor českého jazyka a literatury na středních
školách v Praze. Publikoval v litomyšlském ča-
sopisu Od Trstenicié stezky, byl činný jako lite-
rární historik, spisovatel, překladatel, vydavatel.
Řada literárních prací Františka Páty je věnována
Litomyšli a Litomyšlsku.
65 let – 15. 7. 1952 zemřel František Ropek,
malíř, portrétista a krajinář, zabýval se krajino-
malbou i figurální malbou. Námětově čerpal
z okolí Litomyšle, často zachycoval život na ven-
kově, byl členem Umělecké besedy. Vyzdobil
dvoranu České spořitelny, dílo znázorňuje život
na litomyšlském venkově. Jeho díla jsou součástí
sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
a Městské galerie v Litomyšli.
50 let – 20. 7. 1967 zemřel Emil Kubíček, sochař,
malíř, studoval na litomyšlském gymnáziu, poté
AVU v Praze u prof. J. Štursy. Je autorem řady so-
chařských portrétů, náhrobních plastik, pamět-
ních desek v Litomyšli, autorem soch Průmyslu
a Zemědělství na budově bývalé Občanské zá-
ložny.
30 let – 11. 7. 1987 zemřel MUDr. Pavel Nádvor-
ník, studoval na litomyšlském gymnáziu a ve
studiích pokračoval na Lékařské fakultě Karlovy
univerzity. Pracoval jako primář v Okresní hygi-
enicko-epidemiologické stanici v Litomyšli, an-
gažoval se ve veřejných funkcích, velké zásluhy
získal zejména jako sbormistr Vlastimila, dirigent
Litomyšlského symfonického orchestru a ne-
únavný organizátor koncertního života. Vý-
znamně se podílel na zpracování koncepce
výchovných koncertů pro mládež.
40 let – v roce 1977 byla na hrob Josefa Matičky
umístěna plastika Múzy od sochaře Olbrama
Zoubka. Plastika je zhotovená z kovu, s pozlace-
nou řízou a vlasy.
440 let – 25. 7. 1577 byla dokončena a vysvě-
cena zámecká kaple sv. Moniky pražským ar-
cibiskupem Antonínem Brusem z Mohelnice.

připravila Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

červenec 2017

Získání nových znalostí a zkušeností,
s tím přichází Vzdělávání praxí
Vzdělávání praxí je určeno především znevýhod-
něným na trhu práce, kteří chtějí zlepšit svoji po-
zici při hledání svého uplatnění, a to právě
získáním tolik potřebné praxe. Praktické zkuše-
nosti a nové znalosti získávají účastníci projektu
přímo v reálném pracovním prostředí jimi vybrané
firmy. Projekt přináší účastníkům také případnou
možnost budoucího zaměstnání v dané firmě.
Na jedné straně uchazeč o další vzdělávání, na
druhé straně firmy z celé České republiky (tzv.

poskytovatelé vzdělávání praxí), kteří vypisují
jednotlivé nabídky pozic. Poskytovatelé si účastí
v projektu vyzkouší potencionálního zaměst-
nance v praxi, ověří mentorské schopnosti svých
zaměstnanců a získají kompenzaci vynalože-
ných nákladů na vzdělávání praxí.
Uchazeči a poskytovatelé se mohou hlásit na
www.vzdelavanipraxi.cz. Další informace jsou
k dispozici také na facebook.com/vzdelavani-
praxi. Pavla Merková 

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA

Litomyšlský TOP týden
TOP týdny jsou jedním z výstupů projektu s ná-
zvem Putování po historických městech Čech,
Moravy a Slezska. V Litomyšli jde o týden, který
je doslova nabitý akcemi, týden od 2. do 7 čer-
vence. Právě v tomto týdnu kromě jiného vrcholí
59. ročník Národního festivalu Smetanova Lito-
myšl, probíhá 13. ročník Smetanovy výtvarné
Litomyšle a zahajujeme 19. ročník Toulovcových
prázdninových pátků. 
Zcela výjimečnou událostí bude umělecká inter-
vence Magdaleny Jetelové v kryptě litomyšlského
chrámu Nalezení sv. Kříže s názvem The essential
is no more visible. Za návštěvu jistě stojí i výstava
Generation One v zámeckém pivovaru, Poklady
Jana Zrzavého v Galerii Zdeněk Sklenář, Ilustrace
a portréty Stanislava Kolíbala, Vlasty a Markéty
Prachatické v Galerii Miroslava Kubíka či např. vý-
stava Malířka Lííída Jandová v domě U Rytířů.
Nejen děti ocení Imaginárium v regionálním
muzeu nebo výstavu Vlaky, vláky, nádraží v gra-
fickém díle Jiřího Boudy, která je k vidění v piaris-
tické koleji. Při prohlídce Litomyšle umělecké
nevynechejte ani další letošní novinku – 2Art
v Mariánské ulici, kde je nově realizována zenová
zahrada podle návrhu architekta Pleskota. Výra-
znou novinkou letošní Smetanovy Litomyšle je
program Festivalové zahrady v Klášterních zahra-
dách. V neděli 2. července se můžou nejen děti
těšit na Kašpárka v rohlíku i řadu dalších koncertů
a besed. Smetanova Litomyšl končí každoročně
ve velkém stylu, ani letos tomu nebude jinak! Za-
čneme v úterý 4. července na LEDce baletním
představením Mezi horami. Středeční program
pod taktovkou SAINT-GOBAIN, nabídne lekce
zážitkového bubnování, koncerty či jedno z nej-

lepších představení nového cirkusu. Program pak
vyvrcholí koncertem kapely Perutě v čele s talen-
tovaným muzikantem a hercem Milanem Perout-
kou. Poslední festivalový den – čtvrtek 6.
července – zakončí Dopoledne  s Českým  roz-
hlasem  a Odpoledne  se SAINT-GOBAIN ADFORS
CZ, kde vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan, Vlasta
Redl s kapelou Vandrovali hudci. 59. ročník Sme-
tanovy Litomyšle završí přímý přenos Velkého fi-
nále z druhého nádvoří státního zámku. 
A pokud si chcete od Litomyšle na pár hodin od-
počinout, doporučujeme výlet na nedaleký Rů-
žový palouček, kde se v neděli 2. července koná
tradiční Slavnost k uctění památky Českých bratří
– promluví profesor Jiří Hlaváč a Mgr. Václav
Vacek, v kulturním programu nebude chybět Vác-
lava Krejčí Housková, Dušan Růžička, Martin
Kubát či Hudba Hradní stráže a Policie ČR a Alfréd
Strejček. 
Připomeňme, že v rámci tohoto týdne mohou
účastníci 7. ročníku soutěže Putování získat do
své Cestovní knížky v infocentru důležité razítko.
Do soutěže jsou zapojena města, která získala
titul Historické město roku. Podrobnější infor-
mace naleznete na webových stránkách
www.historickasidla.cz. Tři vylosovaní výherci zí-
skají poukaz v hodnotě 5 tisíc na ubytování
v jednom ze zapojených měst. Dalších tři vylo-
sovaní se mohou těšit na věcné dary v hodnotě
2 tisíce Kč. Dodejme, že akci organizuje Sdružení
historických měst Čech, Moravy a Slezska, jehož
zakládajícím členem je také město Litomyšl.           

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu  

V tomto vydání se můžete pokochat historickým pohledem na lokalitu, kterou možná ani nepoznáte
– „Letohrádek Karlov z roku 1741“.



10

Najdeme díky nové hvězdárně
následovníky profesora Kopala?
Děti i dospělí budou moci od září snadněji a pohodlněji odhalovat tajemství vesmíru. V objektu
nové hvězdárny jim bude stačit lehkým pohybem ruky odsunout posuvnou střechu, přiložit oko
k dalekohledu a pak budou mít jako na dlani poklady hvězdné oblohy – Měsíc, planety naší
sluneční soustavy, ale i vzdálené galaxie a hvězdokupy. A kdo ví, třeba se díky projektu Domu
dětí a mládeže Litomyšl a místního astronomického kroužku podaří objevit pokračovatele
odkazu profesora Zdeňka Kopala, významného litomyšlského rodáka, jenž je dodnes
celosvětově uznávanou kapacitou v oblasti astrofyziky a mužem, který svými výpočty pomohl
posádce legendární lodi Apollo 11 stanout na povrchu Měsíce.

„Jedná se o hvězdárnu s po-
suvnou střechou, jež vznikla
na místě bývalého skladu
místní mateřské školky. Ne-
slouží pouze pro účely pozoro-
vání oblohy. Při projektování
se totiž počítalo s tím, že ob-
jekt bude multifunkční, takže
kromě pozorovatelny budova
slouží rovněž jako nový sklad
pro mateřskou školu,” popisuje
Jan Šlégr, učitel fyziky na
místním gymnáziu a vedoucí
astronomického kroužku, ne-
nápadnou dřevěnou stavbu,
která v uplynulých měsících
vyrostla na zahradě areálu
DDM a II. MŠ Litomyšl. 
Díky originálnímu řešení kon-
strukce se budova rozdělila na dvě poloviny, při-
čemž nevyužívané prostory hvězdárny pod
schodištěm vedoucím k dalekohledu se dají po-
užít jako další sklad. Objekt však v sobě kromě
laviček a dalších uskladněných věcí ukrývá na-
pevno nainstalovaný výkonný dalekohled, díky
němuž se mohou zájemci pod dohledem členů
astronomického kroužku seznámit s blízkým
i vzdálenějším okolím naší planety. „Původní
plán počítal s mnohem skromnějším řešením
hvězdárny, ale vzhledem k tomu, že starý sklad
stejně potřeboval opravit, jsme se rozhodli ob-
jekty propojit. Nebylo to na vyrobení úplně
snadné, zedníci, tesaři i klempíři si mákli neje-
nom na posuvné střeše. Nakonec se však vše
podařilo udělat ke spokojenosti všech a řemesl-
níkům patří velký dík. Například se střechou

zvládne díky kolejnicím mani-
pulovat jen jeden člověk,”
poodkrývá detaily projektu ře-
ditel DDM Litomyšl Josef Štefl.
Zmíněný dalekohled Newto-
nova typu má průměr 35
centimetrů. Do hvězdárny je
povolený přístup pouze s od-
borným dozorem, jinak je ob-
jekt uzamčený.
Nad vybudováním nové hvěz-
dárny přemýšleli zástupci as-
tronomického kroužku několik
let. Původně měli najít úto-
čiště v nedalekém Oseckém
údolí, ale nakonec se ukázalo,
že příhodné podmínky nabízí
i zahrada mateřské školy
a domu dětí. „Toto místo je pro

nás vhodné tím, že tu končí město a dále jsou
jen pole. Díky tomu je zde večer tma, kterou ne-
narušuje žádné osvětlení. Proto máme dobré
podmínky pro pozorování jižním směrem, na-
opak severní část v Litomyšli pozorovat příliš
nelze právě kvůli světelnému znečištění,” vy-
světluje Jan Šlégr. Při pozorováních členové
kroužku na noční obloze hledají blízké i vzdá-
lené objekty, kromě Měsíce je zajímají planety,
ale i objekty hlubokého vesmíru, které jsou vidi-
telné jen při dostatečné tmě, jako jsou například
vzdálené galaxie a hvězdokupy. Výstavba hvěz-
dárny má jeden smělý cíl, který by si její provo-
zovatelé přáli splnit, a to v dětech probudit
zájem o přírodní vědy a populárně-naučnou
cestou jim srozumitelně vysvětlit některé fyzi-
kální zákony a jevy. „Když se v roce 2015 připra-

vovala velká akce k příležitosti 100. výročí naro-
zení Zdeňka Kopala, tak jsme zorganizovali ve-
řejné pozorování oblohy. U lidí o to byl velký
zájem, nejenom u dospělých, ale i u dětí.
A právě na ně chceme cílit a pokusit se u nich
v mladém věku vyvolat zájem o přírodní vědy,
které pak část žáků a studentů ve školách ne-
baví. O tom, že to má smysl dělat, jsme se již
přesvědčili. Jeden z našich dlouholetých členů
loni odmaturoval a snad i díky členství v kroužku
se rozhodl na vysoké škole studovat fyziku,” do-
dává pedagog.
Projekt na vybudování hvězdárny se řešil něko-
lik let. Jeho počátky sahají do roku 2012. O tři
roky později začalo jednání o výkupu pozemku,
v roce 2016 projekt posvětilo zastupitelstvo
a letos v dubnu se začalo se stavbou. Nová bu-
dova hvězdárny sloužící rovněž jako sklad ma-

Kouzelné putování Českomoravským pomezím
– soutěž o mobil, tablet a další skvělé ceny
Pokud rádi soutěžíte, je tu pro vás opět Kouzelné
putování Českomoravským pomezím, které vás
provede po nejzajímavějších místech regionu
podél historické hranice mezi Čechami a Mora-
vou. Při návštěvě vybraných turistických atrak-
tivit obdržíte samolepku se soutěžním kupónem,
který následně nalepíte do hrací karty. Nasbí-
ráte-li stanovený počet kupónů, můžete získat
dárek a vyhrát některou z hlavních cen. Soutě-
žíme o mobilní telefony, tablet, víkendové po-
byty, vstupenky na kulturní akce, do památek či
muzeí a mnoho hodnotných věcných cen. Na
vaši návštěvu se těší řada atraktivních míst,
mezi kterými nechybí zámky v Litomyšli, Nových
Hradech a Moravské Třebové, hrad Svojanov,
muzea v Poličce, Svitavách, Vysokém Mýtě či
Proseči, barokní areál na Vraclavi, rozhledny
nebo úzkokolejka v Mladějově. 
Domů si s sebou můžete odnést také zajímavou
stolní hru, která vás blíže seznámí se všemi sou-
těžními lokalitami. Určitě si u ní užijete spoustu
zábavy a možná si i naplánujete výlet na místa,
která jste zatím nestihli navštívit.
Pravidla soutěže a informace o všech turistických
atraktivitách najdete na portálu www.ceskomo-
ravskepomezi.cz pod odkazem „Kouzelné pu-

tování”. Již dnes se zde můžete zaregistrovat,
vytisknout si svoji hrací kartu a začít soutěžit
o některou ze super cen. Hrací karty jsou k dis-
pozici také na všech soutěžních místech a v in-
formačních centrech Českomoravského pomezí.

Jiří Zámečník, marketingový manažer

Kouzelné putování Českomoravským pome-
zím – přehled soutěžních míst
1. Městské muzeum a galerie ve Svitavách
2. Muzeum esperanta Svitavy
3. Historické centrum ve Svitavách
4. Průmyslové muzeum/úzkokolejka v Mladějově
5. Zámek Moravská Třebová
6. Muzeum egyptské princezny Moravská Třebová
7. Cesta od renesance k baroku v Mor. Třebové
8. Rozhledna Járy Cimrmana Březová n. Svitavou
9. Hrad Svojanov
10. Rodná světnička Bohuslava Martinů
11. Historické centrum v Poličce
12. Centrum Bohuslava Martinů
13. Městské hradby v Poličce
14. Muzeum dýmek Proseč
15. Toulovcovy maštale – Toulovcova rozhledna
16. Zámek Nové Hrady
17. Barokní areál Vraclav

teřské školy stála 360 tisíc korun, které dodalo
město. Po plánovaném přesunu DDM do budovy
bývalé ortoptiky zůstane pozorovatelna kvůli již
zmíněnému vhodnému umístění v zahradě ma-
teřské školy a nebude se stěhovat. Kromě po-
třeb astronomického kroužku a popularizace
vědy u dětí bude pozorovatelna rovněž sloužit
dospělým. „Určitě uděláme veřejná pozorování,
na která samozřejmě mohou přijít i dospělí.
Podle zájmu veřejnosti pak domluvíme, jak
často budou probíhat. Hvězdárna zahájí svůj
provoz v září 2017. K této události uspořádáme
první veřejné pozorování, na které jsou všichni
srdečně zváni. O přesném termínu budeme in-
formovat v zářijové Lilii a na tiskové konferenci
města,” uzavírá Josef Štefl. -mv-

18. Historické centrum ve Vysokém Mýtě
19. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
20.Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto
21. Andělé na návrší – Piaristický kostel 

v Litomyšli
22. Zámek Litomyšl 
23. Zámecké sklepení se sochami Olbrama

Zoubka v Litomyšli
24.Portmoneum – Museum Josefa Váchala
25. Regionální muzeum Litomyšl
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ROZHOVOR

Rodačka LUCIE GUERRA ŽÁKOVÁ je uznávanou
varhanicí a cembalistkou, která koncertuje po
celém světě. Zakotvila sice ve Španělsku, ale na
Litomyšl rozhodně nezapomněla. V rámci svého
březnového turné po Japonsku zavítala také do
města Matsumoto, s nímž máme díky festivalu
Smetanova Litomyšl přátelské vztahy. Na několik
týdnů se tam stala naší neoficiální ambasadorkou
a obyvatelé země vycházejícího slunce i díky Lucii
poznali, že naše město nabízí zahraničním turis-
tům nejenom hudební zážitky.

 Dnes se živíte jako uznávaná varhanice, jak
jste se vlastně  dostala k hudbě?
Pocházím z hudební rodiny. Děda byl muzikant
srdcem i duší a tak vychovával i své děti. V jejich
rodině se muzicírovalo od rána do večera. Na den-
ním pořádku mojí maminky byly Biblické písně,
Cigánské melodie, mnoho operních árií, z klavír-
ního repertoáru pak Slovanské tance, Mozartovy
a Beethovenovy sonáty... To pak znělo pod jejími
prsty i u nás doma. Lásku k hudbě jsem dostala
do vínku i já.

 Proč jste si vybrala zrovna varhany?
Za to vděčím své první paní učitelce, varhanici
a klavíristce Marii Heylové. Dala mi veškeré zá-
klady a správně vytušila, že varhany budou pro
mě dobrá volba. Navíc jsme zpívaly jako malé ve
sboru Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí,
který vedli právě Olda a Maruška Heylovi. Zároveň
hrávali na mších na varhany a já byla v jejich bez-
prostřední blízkosti. Ještě dnes si vybavuji ten
pocit, když se varhany rozezněly, a živě před
sebou vidím obrázek, jak si Heylovi mezi sebou
předávají klávesy varhan tak, že to nikdo nepo-
znal. Bylo zajímavé a velmi působivé všechno to
dění pozorovat a být jeho součástí.

 Tento nástroj má řada lidí spojený s kos-
tely, jak je to jinde ve světě, kde není tolik
rozšířené křesťanství? Jsou tam varhany
v koncertních síních?
Dnes jsou varhany již rovnocenným partnerem ja-
kéhokoliv jiného koncertního nástroje – kromě
varhan v kostelích a katedrálách využívaných při
liturgii i koncertním životě se varhany staví do vel-
kých koncertních sálů, a to nejen v zemích, kde
není křesťanství tak rozšířeno. Téměř každá velká
koncertní síň vlastní své velké varhany. A naopak:
sama jsem se divila, že například v Japonsku exis-
tují varhany v kostelích stejně tak jako u nás. A do-
konce i v budhistických chrámech.

 Jaké bylo přijetí v Japonsku?
Velmi vřelé. Ovace, úsměvy, slzy dojetí, děkovná
a krásná slova, focení, podpisy, vyprodaná CD, po-
zvání, … Publikum bylo neuvěřitelně vnímavé
a vděčné. Při koncertech vládlo naprosté ticho.
Kolegové mě předem upozorňovali, ať se nedivím,
když nebudou Japonci moc tleskat a odezva ne-
bude tak spontánní, s jakou jsem se setkala na-
příklad v Mexiku. Ale nebylo tomu tak. Na podpisy
stála veliká fronta a lidé byli moc milí a nadšení.
Určitě to nebyla náhoda, protože tyto reakce se
opakovaly na všech čtyřech koncertech po Japon-
sku. A jak jsem se vlastně ocitla v našem družeb-
ním městě Matsumoto? Dlouholetý přítel našeho
města pan Kazutami Ando pověřil pana Hisamitsu
Oguchiho, aby zorganizoval můj varhanní koncert
v tamějším Harmony hall. Počínaje plakátem, na
kterém figurovala fotografie litomyšlského ná-
městí či zámku, až po uvítací projev česky před-
nesený panem ředitelem Yoshinobu Kubotou bylo
vše dokonale připraveno. Díky úžasné organizaci

„Sdružení Smetanovy Litomyšle” jsem si u nich
připadala jako královna. Pořadatelé udělali, co mi
na očích viděli, ba i víc. Cítila jsem se jako mezi
dlouholetými přáteli, byť jsme se viděli poprvé
v životě. Během svého koncertního turné jsem zí-
skala dvě japonské adoptivní maminky.

 Jak dlouho jste tam byla?
V Japonsku jsem strávila tři týdny. Je to málo času
na to, aby Evropan poznal tamější mentalitu,
natož zemi se všemi jejími krásami, zvyky, kultu-
rou, architekturou, přírodou, ... Za tak krátkou
dobu není možné vše vstřebat a už vůbec ne po-
chopit. Další turné je plánováno na rok 2019. Už
teď se těším!

 Co jste Japoncům zahrála?
Chtěla jsem představit hudbu, která se mnou ně-
jakým způsobem souvisí a je mi blízká. Především
hudbu českou: výjimečný český klasicismus,
mého oblíbeného Petra Ebena a také rodáka Be-
dřicha Smetanu. Dále ukázku renesanční hudby
z mého CD, hudbu francouzskou se vzpomínkou
na má studia v Paříži a Toulouse a hudbu Španěl-
ska, kde nyní žiji. A samozřejmě nesměl chybět

nadčasový milovaný J. S. Bach.  Na koncert v Mat-
sumoto jsem si pozvala vzácného hosta – velmi
nadanou japonskou varhanici Satoko Kawagoe,
která se mnou zahrála několik skladeb na čtyři
ruce a čtyři nohy.

 Znají lidé v Matsumoto Litomyšl a Českou
republiku nebo se spíš jedná o politiky a hu-
debníky, s nimiž máme družbu?
Před mým koncertem bych vám na tuto otázku
nedokázala odpovědět. Teď už tam Litomyšl ale
určitě znají. Litomyšlský starosta Radomil Kašpar
poslal pozdrav publiku z Matsumoto, který na
koncertě česky přečetl prezident společnosti pan
Kubota (s překladem do japonštiny). Já jsem kon-
cert prováděla slovem ve francouzštině, do japon-
štiny jej překládala moje spoluúčinkující Satoko.
Ona navíc v minulosti Litomyšl navštívila a byla jí
doslova nadšená. Do Japonska jsem přivezla
množství propagačních materiálů o našem městě,
na místní prefektuře jsem byla oficiálně přijata
a při té příležitosti předala dárky a seznámila
představitele Matsumota s Litomyšlí.

 Uslyšíme vás někdy i v Litomyšli?
Ano, moc ráda se s vámi uvidím na koncertě 26.
října 2017 v rámci abonentního cyklu Smetanova
domu. Tentokrát vystoupím jako cembalistka, a to
sice se svým souborem Fandango pro dvě cem-
bala, kastaněty a tanec. Můžete se těšit na moc
milou společnost: Petru Žďárskou, působící na
AMU v Praze, a Italku Ludovicu Mosca, žijící v Bar-
celoně.

 Nelákalo by vás se sem někdy vrátit a učit
třeba na zušce?
Litomyšl je nádherné město, ani já si ale nemůžu
stěžovat. Žiji v přenádherném a kulturním městě
Cuenca. Navíc máme s manželem Carlosem Ar-
turo Guerra Parra k dispozici v tamější katedrále
dvoje překrásné historické varhany z 18. století
(tzv. dvojčata), na které můžeme hrát skladby ur-
čené pro dva varhaníky. Také jsme tam založili
varhanickou školu, v čemž vidím velký smysl na-
šeho konání. Myslím, že jsem nadobro zakotvila
ve Španělsku. Ale kdo ví, co si pro nás osud při-
praví. Nechme se překvapit. -mv-

Lucie Žáková svým hraním
uhranula japonské publikum

Nové knihy v litomyšlské knihovně
Smith – Wilbur Predátor, Carlan, Audrey – Calen-
dar girl. 2, Duben, Hofmann – Dívka se žirafím
krkem:, Moriarty – Poslední výročí: osud si, Dán,
Dominik – Smrt na druhém břehu, Štráfeldová –
Svatý rváč: román o, Niven – Tíha vesmíru:,
Scheunemann – Jezevčíkova kocovina:, Körne-
rová – Císařská vyhlídka., Vondruška – Husitská
epopej. V, George, Nina – Kniha snů, Cornwell –
Plamenonosič, Child, Lee – Večerní škola, Lud-
lum – Bourneův rébus, McNeal, Laura – Cukrová
panenka, Berry, Steve – Čtrnáctá kolonie, Vácha
– Hoří už Praha?, Searles, John – Nebudete se
bát ničeho, Craft – Růže pro Charlotte, Penny,
Louise – Hladový duch. Případy, Hawdon – Jáko-
bovy barvy, Milton, Giles – Když Lenin příšel
o mozek, Kessler, Leo – Závod s časem: pátá

část, Viewegh – Bůh v renaultu, Mankell – Italské
boty, Pratchett – Pastýřská koruna, Armentrout
– Plamen v nás, Graham – Warleggan : nad pro-
pastí, Kolaříková – Pravý leopardí kožich, Beran
– Rendez-vous s vrahem, Češka – Smrt pocti-
vého lichváře, Jeffries – Stříbrná labuť, Aarono-
vitch – Řeky Londýna: Čarojízda, Cussler – Moře
pod Oděsou:, Frühlingová – Terapie v noci, Ne-
sser, Hakan – Karambol, Rees, Tracy – Jdi za
štěstím, Crouch, Blake – Temná hmota, Lauren –
Božský, Moorjani – Co když je to nebe? jak, Haw-
kins – Do vody, Lark, Sarah – Naděje na konci
světa, Bryndza – Noční lov: pokud tě, FitzSim-
mons – Příliš krátký provaz, Douglas – Donna
Sestřičky, Steel – Společný byt, Bomann – Vůně
jasmínu 

Léto přeje čtení
Léto je nejen dobou prázdnin a dovolených, ale
i časem, kdy častěji než jindy sáhneme po knížce.
A bylo by dobře, kdyby to platilo i pro letošní léto.
Přestaňme být závislí na počítači, tabletu či mo-
bilu a ponořme se do světa zajímavých, mnohdy
až neuvěřitelných příběhů. Příběhů, které někdy
píše sám život a někdy jej vyfabuluje fantazie spi-
sovatele. S kolika zajímavými osobami a životními
příběhy se můžeme seznámit při čtení životopisů,
jaké exotické i ne příliš vzdálené země můžeme
navštívit při četbě cestopisů, pokud sáhneme po
fantasy nebo sci-fi, ponoříme se do světa daleké

budoucnosti. Když nám v našem životě chybí pří-
ležitost se zasmát, stačí otevřít stránky humor-
ných a úsměvných románů a hned je nám na
světě o trochu líp…
A mohla bych pokračovat ve výčtu nejrůznějších
literárních žánrů, které jsou dokladem toho, co
všechno nám svět literatury nabízí. A tenhle svět
je nadosah – stačí tak málo – jen otevřít kni-
hovnu, vybrat správnou knížku a začíst se. 
Že nemáte doba dostatečný výběr knih? 
Ale to přece není žádný problém!  Do knihovny
trefí každý, vždyť je to uprostřed náměstí. A na
webu www.knihovna.litomysl.cz najdete i naši
otevírací dobu. Tak pěkné prázdninové čtení,
přátelé…                                             J. Kroulíková
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Události ve fotografiích

Psinec má nový plot: Před několika měsíci jsme
informovali o plánech na pomoc útulku pro psy
v Pohodlí. Město přislíbilo finance nutné na dílčí
stavební úpravy a rekonstrukci majetku psince.
Od června má zařízení zbrusu nový plot za 50
tisíc korun. Další investice budou následovat
v příštím roce.

Sportovní hry seniorů: V úterý 6. června se v Li-
tomyšli odehrály vůbec první Sportovní hry se-
niorů. Závodníci byli rozděleni podle věku do
kategorií „60 – 70 let" a „70 plus" a čekalo na ně
celkem šest disciplín, mezi kterými nechyběly
házení na koš, chůze po lavici, ale i hry na po-
střeh a paměť. Na akci dorazilo asi třicet seniorů,
rozhodčí na jednotlivých stanovištích dělali stu-
denti pedagogické školy.

Na kole dětem: 5 . června zavítal na Smetanovo
náměstí peloton cyklistů, kteří se zapojili do cha-
ritativní akce „Na kole dětem". Při cestě je dopro-
vodili žáci místních základních škol a učitelé.
Cílem charitativní sbírky je vybrat peníze na pod-
poru onkologicky nemocných dětí. Hlavní tváří
této snahy je cyklistická legenda Josef Zimovčák,
držitel řady rekordů a vítězství na historickém
vysokém kole.

Noc kostelů v Litomyšli: V 17 hodin začala
9. června Noc kostelů, tedy akce, při níž se ote-
vřely sakrální památky v našem městě všem ob-
čanům. V kostelech na ně čekal bohatý program
prakticky po celou noc. V piaristickém chrámu
měli pro návštěvníky například připravené spe-
ciální osvětlení.

Zasedání správní rady: 8. června odpoledne
projednávala správní rada Evropského školícího
centra o. p. s. rozpočet této organizace pro rok
2017, účetní uzávěrku, výroční zprávu a další dů-
ležité body spjaté s provozem. Účastníci spolu
hovořili anglicky a zasedání mělo formu video-
konference, protože někteří členové správní rady
žijí v zahraničí.

Slavností vyřazení předškoláků: Ve čtvrtek
8. června se předškoláci ze zámecké školky roz-
loučili se svými učitelkami na slavnostním vyřa-
zování. Jedna etapa života dětem končí, ale další
jim začne již v září, kdy je čeká první školní den.
Přejeme jim hodně úspěchů.

Rozloučení s Olbramem Zoubkem V pátek 23.
června jsme se rozloučili s Mistrem Olbramem
Zoubkem. Ve 14.00 přišlo několik desítek lidí uctít
jeho památku do Klášterních zahrad. Žluté a bílé
lístky společně s květinami od přítomných po-
kryly hladinu vody v tamní kašně.

Den s IZS: Ve čtvrtek 22. 6. se v Litomyšli usku-
tečnil Den s integrovaným záchranným systé-
mem. V prostoru SZTaŠ předváděli hasiči,
záchranáři, policisté, strážníci MP, preventisté
z BESIPu i vojáci ukázky zásahových činností. Na
akci dorazily desítky dětí z místních mateřských
i základních škol.

Zahájení Smetanovy Litomyšle: 59. ročník
Smetanovy Litomyšle byl zahájen 16. června
Slavnostním zahajovacím koncertem. Česká fil-
harmonie pod vedením Semjona Byčkova za-
hrála Smetanu, Čajkovského a Brahmse. Koncert
pro housle bravurně provedl Josef Špaček. Foto:
Smetanova Litomyšl

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



13

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

A co děti, mají si kde hrát?
Kdo se v Litomyšli narodil a vyrostl, ale musel
pak nějakou dobu žít jinde, si dobře uvědomuje,
jak příjemným místem pro život Litomyšl je –
a to i ve srovnání s nejhezčími městy západních
zemí. S manželkou a našimi čtyřmi malými dětmi
jsme tedy moc rádi, že se nám naskytla příleži-
tost se do Litomyšle přestěhovat. Důvodem
k občasnému stesku po hlavním městě nám
může být snad jen hustá síť krásných a čistých
hřišť pro děti všech věkových kategorií, kterou
se Praha pyšní.
V Litomyšli samozřejmě tak husté pokrytí nemá
smysl, protože i osídlení je řidší. Více lidí u nás
má navíc rodinné domy se zahradou, kde si děti
mohou hrát. Nový rekreační areál na Valech je
nádherný; také statistiky počtu dětí na jedno
hřiště nevycházejí pro Litomyšl nepříznivě.
Přesto však cítím, stejně jako řada přátel, kteří
Litomyšl navštíví, že v tomto ohledu má město
ke svým občánkům (a zejména těm nejmenším)
pořád dluh. Mí rodiče například s vnoučaty jezdí
až na hřiště v Poříčí. Nejbližší je přitom jen pár
set metrů od jejich domu, ale hřiště na Okružní
ulici má minimum hracích prvků, není příliš udr-
žované a občas funguje spíše jako kuřárna
a venčírna psů pro některé naše méně přizpů-
sobivé spoluobčany. Bohužel něco podobného
lze říct o řadě našich předměstských hřišť.
Bylo by hezké, kdyby se každá čtvrť mohla poch-

lubit aspoň jedním malým hřištěm moderního
typu, tedy s houpačkou, skluzavkou, prolézač-
kou, pískovištěm a vnějším plůtkem kvůli hygi-
eně. Místem, kde by se děti a rodiče mohli v klidu
setkávat, což je důležité pro rozvoj společen-
ských dovedností dětí. Takové uspořádání je
běžné ve městech podobné velikosti jak v zahra-
ničí, tak i u nás. Samozřejmě vybudování
a údržba hřišť něco stojí, ale je to investice do
budoucnosti města a ve srovnání s mnoha jinými
výdaji to městský rozpočet zabolí málo. Nemusí
se přitom jednat o architektonicky unikátní díla,
ale obyčejná funkční řešení. Navíc by jednotlivá
hřišťátka snad rády sponzorovaly litomyšlské
firmy, kterým nejsou lhostejné životní podmínky
rodin s dětmi. Další komplikací jsou normy bez-
pečnosti, které zavazují provozovatele hřiště.
Když už to ale dokázali i v Praze, kde na rozdíl od
Litomyšle často vládne alibismus a radní obvykle
volí pro ně osobně nejpohodlnější řešení každého
problému, tak bychom to mohli zvládnout taky.
Děti v Litomyšli si to zaslouží.
A i když se to nepovedlo do roku 2006, tak stále
ještě není pozdě na to chtít se ptát na otázku
položenou v titulku. Děkuji zároveň všem zastu-
pitelům a dalším aktivním lidem v Litomyšli,
o kterých vím, že se touto otázkou již z vlastní
iniciativy zabývají.

Tomáš Havránek, Pro Litomyšl, z. s.

Duchovní slovo: Krása přírody
Nastal čas dovolených a prázdnin a my odjíž-
díme na různá místa, abychom si odpočinuli
a načerpali nových sil, abychom poznali různé
kraje i země. Děti vyrážejí na tábory a různé
prázdninové pobyty. Častým místem našeho let-
ního odpočinku je příroda, ať už to jsou jezera,
řeky, moře, nebo hory, louky a lesy. Všude mů-
žeme vnímat tu úchvatnou krásu přírody kolem
nás a „nasávat” z ní pohodu, klid, radost a nové
síly. 
My křesťané v přírodě vidíme veliký dar, který
jsme bez našeho přičinění velkoryse dostali.
Krásně o tom hovoří v osmém žalmu i král David,
když opěvuje půvab celého stvoření a děkuje
Tomu, ve kterém je počátek veškeré krásy. Říká:
„Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc
a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na
něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu,
korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu
vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy

mu kladeš.” Nechme se také unést touto jeho ra-
dostí, nadšením a děkováním. 
Když si my lidé uvědomujeme své obdarování,
tak tím poznáváme, že někomu na nás záleží, že
nás má někdo rád. Cítíme se být přijati, milováni
a zažíváme velikou hodnotu svého života. Záro-
veň před velikostí daru poznáváme naši ubohost
a drobnost a uvědomujeme si, že jsme součástí
velikého a úchvatného díla stvoření. Toto uvědo-
mění nás vede k vděčnosti a zároveň k odpověd-
nosti za tento svěřený dar.
Chci vám všem čtenářům popřát radostné a po-
kojné prožití dovolených a prázdnin. Ať se mů-
žete ve svém životním běhu pozastavit,
odpočinout si a načerpat nových sil. Ať dokážete
za úžasným darem přírody a všeho stvoření za-
hlédnout dobrého, krásného a milujícího Dárce,
který touží po tom, abychom my lidé byli
opravdu šťastní.  

Zdeněk Mach, 
administrátor římskokatolické farnosti

Prázdninová 
výpůjční doba 
v knihovně

VÁCLAVKY U D. ÚJEZDU – prodej venkovs. stavení
3+kk se zahradou 1 146 m2 na polosamotě. Částečná
rekonstrukce v r. 1997. Vhodné k trvalému bydlení
nebo k rekreač. účelu. ENB G.
Č. 1346. Cena:   informace v 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. Pozemky celkem: 3 404 m2.
ENB G. Č. 1319. Cena: 1 990 000 Kč
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: informace v RK
PAZUCHA U LITOMYŠLE – prodej RD se zahradou
v centru obce.Určeno ke kompletní rekonstrukci. Do-
jezd do Litomyšle (ca. 4 km), lze využít i MHD. ENB G.
Č. 1283. Sleva na: 650 000 Kč
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej venkovského stavení
2+1 se zahradou na okraji obce. Dům vyklizený, ur-
čený k rekonstrukci. Topení el. přímotopy, vodovod
veřejný, 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. Pozemky celkem: 705 m2. ENB G.
Č. 1341. Cena: 690 000,- Kč + provize RK
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 Kč 
BUDISLAV – prodej pozemku 3 089 m2 s dominan-
tou „skaliska” v centru obce. Napojení na plyn,
elektro a veřejný vodovod – do cca 100 m.
Č. 1348. Cena: informace v RK

PRODEJ POZEMKŮ PRO STAVBU RD:
ČISTÁ U LITOMYŠLE – prodej pozemku o výměře
2 846 m2,  k zástavbě venkov. charakteru. Napojení
na sítě v dosahu cca 100 m. Přístup po obecní cestě.
Č. 1300. Cena k jednání: 200 Kč/m2

BUDISLAV – prodej pozemk. parcel o celkové vý-
měře 2 008 m2 určené k výstavbě pro bydlení.
Vhodné k trvalému bydlení i k rekreaci.
Č. 1164. Cena: 480 000 Kč

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

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

Kino Sokol Litomyšl
Historie
Litomyšlské kino Sokol má za sebou již téměř
stoletou historii. Kino postavili sokolové ve stej-
ném roce jako sokolovnu se záměrem, aby tržby
za provozování kina částečně hradily náklady na
provoz sokolovny.
V roce 1925 se tak sokolům podařilo postavit
nejen vlastní tělocvičnu, ale i biograf, v jehož
prostorách mělo nalézt zázemí i sokolské lout-
kové divadlo.
Stavební práce prováděla firma „Josefa Kremla
nástupci: Vlach a Trešl v Litomyšli“ a na dodáv-
kách stavebního materiálu a vybavení interiéru
se podílely desítky místních firem. Ve většině pří-
padů se jednalo o členy litomyšlského Sokola. 
„Kinematografické provozování“ v novostavbě
kina bylo schváleno 4. prosince roku 1925 a do
konce roku bylo odehráno 14 představení. 

Současnost  
Kino je v současné době dlouhodobě pronajaté
smlouvou o výpůjčce mezi Tělocvičnou jednotu
Sokol Litomyšl a městem Litomyšl. Tato smlouva
platí do 31. 12. 2018. I přesto, že se stále objevují
snahy, aby sokolové budovu kina prodali, toto
řešení rozhodně není akceptovatelné. Kino Sokol
nebylo zničeno ani za 6 let fašismu, dokonce ani
za 40 let komunismu. I když nesmíme zapome-
nout, že soudruzi se „zasloužili“ o úplné zlikvi-
dování scény loutkového divadla včetně loutek.
Kdybychom to divadlo dnes měli…

A budoucnost…?
Co popřát na závěr?  Ať kino Sokol zůstane ve
vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Litomyšl.
A biograf ať je v dobrém – provozuschopném
stavu nejen pro naše sokolské následovníky! 

Josef Strnad

Dospělí pondělí 8–17
    úterý 8–15
    středa 8–12
    čtvrtek 8–17
    pátek 8–16
    sobota zavřeno

Dět. od.    pondělí 12–16
    úterý 9–11 a 12–15
    středa zavřeno
    čtvrtek 9–11 a 12–16
    pátek 9–11
    sobota zavřeno
Čítárna otevřena po, út, čt, pá (9–11.30)
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Oceněný vědecký výzkum na Zámecké
Tak jak nejlépe vlastně začít? No asi tím, že je
prostě jaksi škoda, když nás jako některá důle-
žitá témata v životě jakože minou.
Že teď nad předchozím textem nevěřícně krou-
títe hlavou? Ano, vypadá skutečně hrozně. Ale
když si ho zkusíte jen poslechnout, možná zjis-
títe, že podobné věty slýcháte kolem sebe dost
často. A třeba je i vy sami někdy vytváříte.
V čem je jádro pudla? Ve vycpávkových slovech,
kterými „obohacujeme” náš slovní projev, ačkoli
jsou v něm nadbytečná, nedávají mu žádný další
obsah, naopak tento obsah zamlžují a znesnad-
ňují posluchači jeho porozumění. Projděme si
znova první část tohoto textu. Tak, vlastně, no,
prostě, jaksi, jako, jakože. Když tahle slova
škrtneme, hned se kvalita sdělení významně
zvedne. A nepotřebovali jsme k tomu žádnou
zvláštní „školní” znalost, natož Pravidla českého
pravopisu. Tady neobstojí žádné výmluvy na
chřipku, když se brala vyjmenovaná slova, ani
obvyklé Já jsem na češtinu blbej.
Je normální, že sem tam „obohatíme” svůj ústní
projev vycpávkovými výrazy. Problém nastává
v okamžiku, když to s nimi přeženeme. Jak to po-

známe? Posluchači se v našem sdělení neorien-
tují, stále se doptávají, je dokonce docela snadné
stát se pro vycpávky terčem posměšných po-
známek. (Možná jste si také někdy dělali čárky
za každé řečníkovo „tak”.) Vycpávková slova
v řeči druhých totiž odhalíme lehce. V případě
našeho vlastního vyjadřováním je to zpravidla
horší. Přitom stačí jen trénovat. To znamená
vždycky, když se nám nějaká vycpávka dere na

jazyk, včas si ji uvědomit a jednoduše ji „spolk-
nout”. Dokážeme to všichni – doktoři, zedníci
právníci, prodavači, učitelé, řidiči. 
Žákyně IX.B Základní školy Zámecká Barbora
Dlouhá, Marta Macková a Natálie Šimková se
problematikou vycpávkových slov zabývaly ve
svém výzkumném projektu nazvaném „Co s tím
jako?”. Několik měsíců zaznamenávaly a analy-
zovaly ústní jazykový projev žáků 2. stupně školy
a výsledky porovnávaly s údaji Ústavu pro jazyk
český Akademie věd ČR. Co zjistily? Hádáte
správně. Péče o kvalitu naší mluvy není nikdy
dost. Statistické závěry daly k dispozici jednak
vedení školy, jednak pedagogům, protože věří,
že škola je ideální místo, kde se můžeme naučit
dobře mluvit. Za svou práci získaly v soutěži
Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Par-
dubickém kraji stipendium proděkanky Pedago-
gické fakulty Univerzity Hradec Králové a také
týdenní studijní stáž ve Francii.

Dagmar Burdová,
ZŠ Litomyšl, Zámecká, foto: Barbora Dlouhá

Na SZTŠ se jezdilo na „vodu”
Ve školním roce 1959–1960 postavil pan učitel

Voříšek starší v suterénu internátu, bývalého
ONV Litomyšl, s několika studenty dvě pra-
mičky.   Spolu se studenty  vytvořil  dílo vysoké
kvality, tak jak byl zvyklý jako učitel mechaniky
a také bývalý spolukonstruktér předválečné
Jawy 100. To byl počátek vodáckého kroužku.
Pramičky spolu se dvěma kajaky „papíráky” byly
koncem školního roku odeslány dráhou do sta-
nice Lenora. Tam se  pak začátkem července vy-
dala  vlakem skupina  studentů spolu se dvěma
pány učiteli školy. Do Lenory jezdil tehdy přímý
vlak z Prahy. Po dojezdu se na nádraží vybalily
z lodních pytlů spacáky a nafukovačky, narov-
nali jsme se tak, abychom nepřekáželi ráno ces-
tujícím, a zalehli. Vstávalo se až po odjezdu
ranního vlaku, vyzvedly se pramičky, daly se na
smontované podvozky, jež byly součástí prami-
ček, naložila se bagáž a jelo se přes Lenoru k Vl-
tavě. Iniciátorem tohoto sjíždění řek byl pan
učitel Maleček z Morašic. Získal pro tuto činnost
pana učitele  Voříška, tehdy již padesátiletého,
a spolu se několikrát vydali  na Vltavu. Pan uči-
tel Maleček  podnikl jako student již před válkou
se skládacím kajakem cestu do Jugoslávie. Sjel
překrásnou řeku Taru v dnešní Černé Hoře, která
protéká 1300 m hlubokým kaňonem, nejhlubším
v Evropě. Poté se dopravil  k moři  a pokračoval
po pobřeží na sever. Naši plavbu na Vltavě jel
tehdy s dcerou  a byla mu udělena hodnost Ad-
mirál. Vltava pod Lenorou poklidně  teče v blíz-
kosti hraničního pásma. Propluli jsme pod
Soumarským mostem, kolem známého tábo-
řiště, tehdy prázdného. V pohodě jsme dopluli
a postavili tábor na vyvýšené planině „U bun-
kru”. Směrem k Lipenské přehradě jsme ještě jeli
kolem „Vysokoškolského tábořiště”, zastavili se
u soutoku se Studenou Vltavou, sem tam regis-
trujeme kilometrové patníky, kterými označili
prvorepublikoví vodáci Vltavu až do Prahy. Do-
jeli jsme až na okraj Lipna. Nikoho jsme nepřed-
jeli, nikoho nedojeli, byli jsme na řece sami.
Čekalo nás pádlování přes 40 km dlouhé Lipno.
Současná generace se přes Lipenskou přehradu
neobtěžuje a také těžko věří tomu, že jsme se
na jednu noc utábořili na ostrově. Spodní část
přehrady jsme někdy překonávali i s pomocí pla-
chet. Pozdravili jsme Vítkův Kámen, minuli
Frymburk, s loděmi na kolečkách sjeli kolem
Čertovy stěny do Vyššího Brodu a utábořili jsme
se přímo pod klášterem na „husím plácku”.
Kempink tam tehdy nebyl. Pod Vyšším Brodem

začíná peřejnatá, obtížnější Vltava s řadou vo-
rových propustí. Pod  hradem Rožmberk zdolá-
váme obtížnější vorovou propust „šlajznu”.
Znečistěná  řeka pod Papírnami Rudého práva
nás nutí naložit lodě na podvozky a celý Krum-
lov projet, dýchat nepříjemný zápach a lodě dát
na řeku až pod městem. Míjíme Zlatou Korunu,
krásné meandry pod Dívčími lávkami. V Boršově
vjíždíme do Českobudějovické pánve. Zájmu
o zdolání neodolaly ani dvě retardérové pro-
pusti. Nechce se tomu věřit, ale je tomu tak, tá-
bořili jsme na břehu řeky přímo v Českých
Budějovicích. Po klidném toku se dostáváme
k Hluboké. Po návštěvě zámku se vracíme
k lodím, které hlídal pan učitel Voříšek. S někým
se tam vybavuje. Byl to pan Radil, šturman
a přejímatel námořních lodí naší Českočínské
námořní společnosti. Připravil se synem dvou-
sedadlový kajak japonské výroby. I další vyba-
vení je japonské. Chce strávit dovolenou doma
v ČSR. Máme úžasného společníka. Projíždíme
hlubockou oborou, pod jezem v Hněvkovicích
nám místní nechávají ulovenou štiku. Na tábo-
řišti nad Týnem nad Vltavou  se poslouchá vy-
právění našeho nového společníka. Po
překonání tří jezů v Týně se k nám připojuje
Lužnice. Ani zde se nesetkáváme s novými vo-
dáky. A tak po překonání známého Kořenska,
tehdy ještě s dřevěnou propustí nás čekala
plavba s množstvím peřejí, zamávali jsme hra-
dům Zvíkov  a Orlík a již jsme na konci plavby
v Kamíku nad Vltavou. Přesouváme se do Pří-
brami, zajišťujeme přepravu pramiček, poko-
cháme se pohledem na Svatou  horu
a nastupujeme cestu domů. Celá šedesátá léta
pořádáme putovní vodácký tábor takto na Vl-
tavě, Lužnici a také jednou zajíždíme až na
Hron. Lodní park se rozrůstá nejprve o tři kla-
sické kanoe Orlice a dále o několik  tehdy slalo-
mových lodí, které si  pod vedením pana učitele
Voříška sami vyrábíme. Z Vertexu získáváme
sud pryskyřice, aušusový sklotextil a také  „ko-
pyto”. V Lidovém domě beseduje se studenty
o svých cestách, světě a zážitcích šturman pan
Radil. Zážitků, dobrodružství z těchto cest by
bylo na román. Vodácký kroužek, to bylo nejen
zdolávání vodních toků, ale i práce na výrobě a
opravy. Pro výcvik se využívala i Loučná a De-
sinka. Za to vše patří nejen dík, a také vzpo-
mínka na obětavého a oblíbeného pana učitele
Voříška.

František Staněk

Úspěch žáků ZŠ
U Školek v celostátní
soutěži Eurorebus
V pondělí 5. června 2017 proběhlo za účasti ti-
síce lidí Celostátní finále 22. ročníku vědomostní
soutěže Eurorebus v Praze. Jedná se o celorepu-
blikovou zeměpisnou soutěž, určenou pro zá-
kladní a střední školy včetně víceletých
gymnázií, ve které se soutěžící snaží vyřešit
těžké otázky na různá témata. V letošním roce
byla soutěž opět zaměřena na téma: „Svět v po-
hybu”.  Vzhledem k počtu získaných bodů sou-
těžili naši žáci za třídu, nikoli za jednotlivce.
Školu reprezentovali žáci deváté třídy Pavel Cha-
dima, Eliška Vodehnalová a Pavla Horáčková.
Celkem v Praze soutěžilo 1000 žáků. Náš tým zí-
skal 24 bodů. Od prvního místa je dělilo pouze 5
bodů, vítěz jich měl 29. Rozhodl čas odevzdání
testu. S tímto výkonem se nám podařilo dosáh-
nout 22. místa v kategorii devátých tříd základ-
ních škol, a to i v silné konkurenci víceletých
gymnázií z celé České republiky. Velmi nás těší
tento výsledek a hlavně to, že zeměpis žáky
baví. Domů se vraceli nadšeni z úspěchu a obo-
haceni o další zkušenosti z této akce.
    Text a foto: Vítězslav Vích

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Okresní kolo hasičské soutěže
PLAMEN • Opera pod májovým nebem • Ote-
vření Parku Vodní valy • Noc kostelů • Scénická
kantáta Hodinky • Stratílek Trail Running Toulov-
covy Maštale 2017 • 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU



2. 7. Ne 10.00 Festivalové zahrady - pohádka, On The Way Home, Kašpárek v rohlíku, Škola na zámku, přenos mše, projekce • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
11.00 Bedřich No. 1 - Smetanova Litomyšl ´17, koncert, vstupné 145/290 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575
13.30 Jan Václav Stamic: Missa Solemnis - děkovná Mše svatá s Mons. Tomášem Halíkem, vstup zdarma • Piaristický chrám tel. 461 612 575
14.00 Slavnost na Růžovém paloučku - národopisná slavnost k uctění Českých bratří v Újezdci • Růžový palouček u Újezdce       
17.30 Hommage à Jazz – Arturo Sandoval - Smetanova Litomyšl ´17, koncert, vstupné 690 - 1190 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
21.30 Arturo Sandoval - Jam Session - Smetanova Litomyšl ´17, koncert, vstupné 290 - 490 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 575

3. 7. Po 19.30 Projekce na ledce: Píseň o zemi - záznam závěrečného koncertu SL 2005 s Dagmar Peckovou • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
4. 7. Út 9.30 Pěší výlet na Suchou • Rodinné centrum tel. 607 605 720

20.00 Projekce na ledce: Mezi horami - záznam baletního představení s kapelou Čechomor • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
21.00 Amilchare Ponchielli: La Gioconda - Smetanova Litomyšl ´17, opera, vstupné 490 - 890 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575

5. 7. St 10.00 Festivalové zahrady - pohádka, Quiche, Drum circle, Pianobar, Bratři v tricku, Perutě • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
11.00 Příběhy v tónině života - Smetanova Litomyšl ´17, talk show, vstupné 190 - 390 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 575
20.00 Free Wednesday - dance music, dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

6. 7. Čt 10.00 Den upálení M. Jana Husa - společná bohoslužba • Toulovcovo náměstí tel. 724 704 977
10.00 Festivalové zahrady - dopoledne s ČRo (pohádka, Sisa Fehérová, J. Věnečková, Small Band) • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
16.30 Odpoledne se Saint Gobain Adfors - Jiří Pavlica s Hradišťanem a Vlasta Redl, od 19.30 přímý videopřenos koncertu SL • Klášterní zahrady
22.00 Free Holiday - club music, dj Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 7. Pá 18.00 TPP: Trojlístek pohádek, Malina Brothers - Divadýlko Mrak a od 19.30 koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo nám. tel. 461 653 311
19.30 Komorní orchestr J. Kociana - koncert, Bach, Pursell, Telemann, Respighi, Dvořák, vstup. dobrov. • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 737 978 905
22.00 Push The Button - house music, djs Mylo Glenn & Yoppa Parrot • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Toulovcova afterpárty - vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

8. 7. So 10.00 Pietní akt u pomníku strážmistra Hendrycha • Končiny tel. 603 541 228
19.30 Magistri (flétnový soubor) - koncert, Sládek, Bach, Vivaldi, Mozart, Grieg, vstupné dobrovolné • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 737 978 905
22.00 Saturday Night Fever - dance music, dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Oldies párty - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

9. 7. Ne 19.30 Leoš Čepický (housle), Michal Kaňka (violoncello) - koncert, Sládek, Bach aj., vstup. dobrov. • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 737 978 905
10. 7. Po 19.30 I. a M. Štrausovi, M.Pěruška, M.Kaňka, J.Pěruška, M.Sekera - koncert, Dvořák, Mozart, vstupné dobrovolné • Smetanův dům
11. 7. Út 19.30 Č. Pavlík, P. Ries, M. Sekera - koncert,  J. Brahms, C. Saint-Saens, Z. Kodály, V. Montag, vstup. dobrovol. • Smetanův dům tel. 737 978 905
12. 7. St 9.40 Výlet vláčkem do Tržku - s procházkou Nedošínským hájem, pořádá RC Litomyšl • sraz na vlakovém nádraží tel. 607 605 720

19.30 Miroslav Sekera (klavír) - koncert, F. Schubert, J. Brahms, B. Smetana, M. Moszkowskij, vstupné dobrovolné • Smetanův důmtel. 737 978 905
20.00 Free Wednesday - house music, dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 7. Čt 19.30 Závěrečný koncert účastníků - komorní koncert, vstupné dobrovolné • Smetanův dům - malý sál tel. 737 978 905
14. 7. Pá 17.00 V rozpuku - vernisáž výstavy Aleše Hvízdala a Dmitrije Nikitina • Zámecká jízdárna tel. 727 878 444

18.00 TPP: Vodnická pohádka, Mário Biháry a Bachtele Apsa - pohádka a od 19.30 koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí
19.30 Hu - Hu večer (Humor v hudbě) - vstupné dobrovolné • Smetanův dům - malý sál tel. 737 978 905
22.00 LiFe Warm Up - dj Laaw, soutěže o vstupenky na LiFe festival • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Toulovcova afterpárty - vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

15. 7. So 8.00-11.30 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 602 202 580
12.30 LiFe - Litomyšl festival - Děda Mládek Illegal Band, Sto zvířat, UDG, O5 & Radeček, Eddie Stoilow, Ready Kirken, Rufus, aj. • Primátorská hráz tel. 733 104 752
22.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19. 7. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: X̌ilt + Honza Křížek - koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům - park tel. 461 613 239
20.00 Free Wednesday - dance music, dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 7. Pá 18.00 TPP: Peklo s ježibabou, Mexičtí Mariachi - pohádka a od 19.30 koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
22.00 Jameson Night - dance music, dj Ass • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Toulovcova afterpárty - vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22. 7. So 22.00 Sázavafest On Tour - československá párty, dj Xavier J, soutěže o vstupenky na letošní Sázavafest • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Music párty - se starým kocourem, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

25. 7. Út 10.00 Piknik na hřišti - s RC Litomyšl • Sportovní areál za sokolovnou tel. 607 605 720
26. 7. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Lucky Joke + Cousins - koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům - park tel. 461 613 239

20.00 Free Wednesday - house music, dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
27. 7. Čt 8.30-16.00 Prodej vyřazených knih a knižních darů • městská knihovna tel. 461 612 068

9.30 Hrajeme si na dětském hřišti - s RC Litomyšl • Park Vodní valy tel. 607 605 720
17.00 Koncert Mládežnického symfonického orchestru De Vuurvogel • Klášterní zahrady
17.00-20.00 Večer s galerií - s hudbou violoncellistky Veroniky Hložkové • dům U Rytířů tel. 461 614 765

28. 7. Pá 18.00 TPP: Čertovská pohádka, Zrní - pohádka a od 19.30 koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
22.00 Captain Morgan Night - club music, dj Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Toulovcova afterpárty - vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

29. 7. So 9.00-13.00 S nitkou po Trstěnické stezce - vzdělávací projekt spolu s MěK Litomyšl, pro prarodiče a vnoučata • Regionální muzeum tel. 461 615 287
14.00-18.00 Tulipánek - den otevřených dveří dětské skupiny Tulipánek Litomyšl, z.s. • Fügnerova č.p. 609 (za sokolovnou) tel. 774 296 464
22.00 Houseland - house music, djs Glenn & Parrot • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Párty time! - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

2. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Věneband - koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům - park tel. 461 613 239
4. 8. Pá 18.00 TPP: Kuchyňská skříň, Jamie Marchall´s AA Band - pohádka a od 19.30 koncert, vstup. dobrovol. • Toulovcovo nám. tel. 461 653 333

22.00 Toulovcova afterpárty - vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
5. 8. So 10.00-22.00 Litomyšlský pivní festiválek - pivní a hudební rozmanitost po celý den, vstup zdarma • Toulovcovo náměstí tel. 776 887 719

18.00 Koncert houslových kurzů - pro veřejnost, vstupné dobrovolné • Smetanův dům - malý sál tel. 608 882 301
22.00 Oldies párty - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

v Litomyšli v červenci 2017
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl



do 3. 9 Imaginárium v Litomyšli - živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9-17
do 9. 7 Příroda Litomyšlska: Zahrada, louka - výstava o přírodním prostředí v regionu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9-17
do 31. 7 Eva Mezerová: Srdce v krajině - výstava obrazů, kresby a poezie • Bobo Cafe
do 1. 10 Stálá expozice - expozice představuje ty nejkvalitnější díla ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 30. 7 Mezi - Vazy - výstava uměleckých knižních vazeb • Červená věž - areál Fakulty restaurování • Po-Pá 8-15, So-Ne 10-17
do 31. 10 Z bílých nití a tmavých večerů - prodejní výstava paličkované krajky výtvarnice Marie Poludové • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia • denně
do 3. 9 Z Váchalova rodinného alba - výstava soukromých snímků Josefa Váchala • Portmoneum - Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 16. 7 Klasická, historická a žánrová malba v českém malířství 19. století - výstava • Galerie Kroupa • denně 10-18
do 9. 7 Poklady Jana Zrzavého - výstava originálů ikonického malíře 20. století. • Galerie Zdeněk Sklenář • denně 11-19
do 31. 8 Ruku v ruce - touha je zázrak - výstava velkoformátových fotografií v zámecké zahradě • Státní zámek Litomyšl
do 6. 7 Obrazy Litomyšle - výstava • Galerie de Lara • Po-Pá 9-12 a 13-17, So 9-12
do 30. 9 Jeden ze čtyř - výstava klauzurních a ročníkových prací studentů Fakulty restaurování UP • Piaristická kolej • So-Ne 10-17 a před vybranými koncerty SL
do 6. 7 Vlaky, vláčky, mašinky... - v grafickém díle Jiřího Boudy, výstava • Piaristická kolej • Po-Pá 14-18, So-Ne 10-18
do 6. 7 Generation One - výstava • Zámecký pivovar • denně 10-18 nebo do začátku večerního koncertu SL
do 2. 9 Ilustrace a portréty / S. Kolíbal, V. Prachatická, M. Prachatická • Galerie Miroslava Kubíka • denně 10-17, od 7. 7. pouze Čt-Ne 10-17
do 30. 9 Magdaléna Jetelová: The essential is no more visible • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 14-18 a v době konání pořadů festivalu SL
do 26. 8 Vzpomínka na Finsko - výstava obrazů Mariany Alasseur • Galerie Pakosta
do 10. 9 Malířka Lííída Jandová - výstava malířky a grafičky Ludmily Jandové, oleje a malba z 60. a 70. let minulého století • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 30. 9 Daniel Pešta: Geny! - genetické kódy, výstava • White Gallery • denně 13-17, srpen Pá-Ne 13-17, září So-Ne 13-17
do 31. 7 Léto v zahradě - výstava knih • Městská knihovna • ve výpůjční době
do 2. 7 Blanka Dvořáková: Cínovaný šperk tradičně i netradičně - prodejní výstava s ukázkou výroby • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia • 10-17
od 11. 7 do 8. 10 Příroda Litomyšlska: Mokřady - malá výstava o přírodním prostředí v regionu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9-17
od 15. 7 do 13. 8 V rozpuku - výstava, FNd. Aleš Hvízdal a JSnD. Dmitrij Nikitin / vernisáž 14. 7. v 17.00 • Zámecká jízdárna • denně 10-18

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
So  1. 7.  Transformers: Poslední rytíř ve 3D - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi/thriller, 120 min, titulky, 150 Kč
Ne  2. 7.  Transformers: Poslední rytíř - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi/thriller, 120 min, titulky, 130 Kč
St, Čt  5., 6. 7.  Extrémní rychlost - film Francie, akční/thriller, 100 min, titulky, 110 Kč
So  8. 7.  Spider-Man: Homecoming ve 3D - film USA, dobrodružný/fantasy/sci-fi, 120 min, 140 Kč
Ne  9. 7.  Spider-Man: Homecoming - film USA, dobrodružný/fantasy/sci-fi, 120 min, 120 Kč
St, Čt 12., 13. 7.  V utajení - film Velká Británie, akční/thriller, 100 min, titulky, 120 Kč 
So 15. 7.  Válka o planetu opic ve 3D - film USA, sci-fi/dobrodružný/drama, 110 min, titulky, 150 Kč
Ne 16. 7.  Válka o planetu opic - film USA, sci-fi/dobrodružný/drama, 110 min, titulky, 130 Kč
St 19. 7.  Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - film USA, dobrodružný/akční/fantasy/komedie, 120 min, 100 Kč
Čt 20. 7.  Oklamaný - film USA, drama/historický, 100 min, titulky, 110 Kč
Pá 22. 7.  Valerian a město tisíce planet ve 3D - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 130 min, 150 Kč
So 23. 7.  Valerian a město tisíce planet - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 130 min, titulky, 130 Kč
St, Čt 26., 27. 7.  Milovník po přechodu - film USA, komedie, 115 min, titulky, 110 Kč
So, Ne 29., 30. 7.  Dunkerk - film NL/VB/USA, akční/drama/thriller/historický/válečný, 110 min, titulky, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  1. 7.  Já, Padouch 3 ve 3D - film USA, animovaný/akční/komedie/rodinný/sci-fi, 100 min, 140 Kč
Ne  2. 7.  Já, Padouch 3 - film USA, animovaný/akční/komedie/rodinný/sci-fi, 100 min, 120 Kč 
So  8. 7.  Auta 3 ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 90 min, 130 Kč
Ne  9. 7.  Auta 3 - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 90 min, 110 Kč
So 15. 7.  Příšerky pod hladinou ve 3D - film Španělsko, animovaný, 90 min, 120 Kč
Ne 16. 7.  Příšerky pod hladinou - film Španělsko, animovaný, 90 min, 90 Kč
So, Ne 22., 23. 7.  Letíme - film Lucembursko/Norsko/USA, 90 min, 110 Kč
So, Ne 29., 30. 7.  Maxinožka - film Belgie/Francie, 90 min, 110 Kč

LETNÍ KINO V AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky představení cca ve 21.15
Pá  7. 7.  Manžel na hodinu - film ČR, komedie, 105 min, 50 Kč
Pá 14. 7.  Bezva ženská na krku - film ČR, 100 min, 50 Kč
Pá 21. 7.  Kung Fu Panda 3 - film Čína/USA, animovaný/dobrodružný/rodinný, 95 min, 50 Kč
Pá 28. 7.  Kráska a zvíře - film USA, fantasy/rodinný/muzikál/romantický, 130 min, 50 Kč

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ / U mariánského sloupu na Smetanově náměstí Začátky představení cca ve 21.00
Čt   3. 8.  Teorie tygra - film ČR, komedie, vstupné dobrovolné
Pá  4. 8.  Trabantem do posledního dechu - film ČR, dokument, vstupné dobrovolné
So  5. 8.  Všechno nebo nic - film ČR, komedie, vstupné dobrovolné
Ne 6. 8.  Řachanda - film ČR, pohádka, vstupné dobrovolné

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

VÝSTAVY

do 1. 10 Letní dětská herna pro malé i velké návštěvníky - herna pro kluky i holčičky • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9-17
do 2. 7 Legiovlak 2017 - vstup do expozice Legiovlaku je zdarma • Vlakové nádraží ČD • Út-Pá 8-18, So-Ne 9-19
od 15. 7 do 16. 7 Borůvkové hody - borůvkové dobroty na talíři i ve skleničce (koláče, koktejly, knedlíky, žahour, aj.) • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 21. 7 do 31. 7 Florentinská kuchyně • Hotel Aplaus **** • 11.00
od 1. 8 do 4. 8 Žena tvůrkyně života - žena tvůrkyně vztahu, bioesence s Helenou Hlavatou • Faltysovo knihkupectví
od 13. 8 do 20. 8 Litomyšlské dny barokní tradice - kulturně-duchovní festival barokní zbožnosti • Různá místa v Litomyšli

VÍCEDENNÍ AKCE



 Městský bazén a koupaliště, tel. 461 315 011
Od 1. 7. do 31. 8. prázdninový režim - podle počasí bude ote-
vřena pouze plovárna nebo krytý bazén (denně 9:00-20:00).
www.bazen-litomysl.cz

 Sportcentrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po-Čt 8.00 - 22:00, Pá 8.00 - 23.00
• So 10.00 - 23:00 , Ne 10.00 - 20.00
www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Tenis, vojebal, nohejbal, pétanque, dětské hřiště

Po-Út, Čt-Ne od 13.30, St od 9.30 
www.areal-sokolovna.cz

 Jandíková.cz, tel. 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra FILA u zimního stadionu:
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping •
Mix pro ženy • Fun Dance • Power jóga • Cvičení pro děti
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Spinning Centrum Stratilek, tel. 724 033 548
45 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h

• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut)
• So 10.00, 17.00 h
• Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz/spinning.html

 Fotbalpark Litomyšl, tel. 607 145 497 
Fotbalgolf pro děti i dospělé. 
otevřeno denně 9:00-20:00 
www.fotbalparklitomysl.cz 

SPORT, CVIČENÍ

1. 7.                   So                                        Červencové jezdecké závody - parkur, Z-S** • Jízdárna Suchá u Litomyšle
5. 8.                 So              13.00                 Off The Wall Jam vol. 4 - 4. ročník závodů ve freestyle BMX, občerstvení a sociální zázemí zajištěno • Bikepark Litomyšl

KAM ZA SPORTEM



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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-18.00 So-Ne 9.00-14.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       Po 10.00-16.00 Út-Ne 9.00-17.30

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

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
DOLNÍ ÚJEZD                1. 7. 20.00                Benátská noc – hraje Rytmik Jedlová, vstupné 60 Kč • bořkovský areál 
                                   2. 7. 14.00                Slavnost na Růžovém paloučku – národopisná slavnost k uctění Českých bratří v Újezdci • Růžový palouček u Újezdce 
                                             15. 7. 20.00             Italská noc – hraje Rock Faktor • bořkovský areál 
                                   22. 7. 11.30              8. ročník Memoriálu Bohouše Nováčka – pořádá Sokol Dolní Újezd • fotbalové hřiště
LUBNÁ                                 5. 7. 13.00                Lubenská křídlovka – festival dechových hudeb - vystoupí: ZUŠ Bystré, Šeucovská Muzika, Astra Svitavy, Krajanka • letní areál 
                                               22. 7. 20.00            Pouťová zábava – hraje Rock Faktor • letní areál
                                               29. 7. 20.00            Pouťové dozvuky – hraje Rytmik • letní areál
OLDŘIŠ                                14. – 16. 7.             Pouťové slavnosti v Oldřiši
                                   14. 7. 20.00            Diskotéka na parketu za Orlovnou
                                   15. 7. 20.00             Taneční zábava za Orlovnou – hraje Kyvadlo
                                   16. 7. 15.00              Posezení se skupinou Countrymeni
POLIČKA                             8. - 9. 7.                  Královské slavnosti na Svojanově – akce určená zejména rodinám s dětmi, bohatý program
                                   13. 7. 20.30             Koncert Anety Langerové na Svojanově – koncert za doprovodu kapely a smyčcového tria • nádvoří hradu Svojanov 
                                             11. – 16. 7., 8. – 13. 8. Život na věži – kostýmové prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů • ve věži kostela sv. Jakuba
                                   14. – 15. 7.            Colour Meeting – oblíbený multižánrový festival v krásném prostředí poličských hradeb • park u hradeb
SEBRANICE                       22. 7. 9.30-12.30    Cvičení kundalini  jógy – nový cyklus je zaměřen na posílení Intuice, cena: 300 Kč • kulturní dům v Sebranicích
SVOJANOV                         5.- 9. 7.                 Svojanovské oslavy 730-ti let od první známé písemné zmínky – program pro děti i dospělé, info: www.mestyssvojanov.cz

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             7. 7. - 25. 8. 21.30 Letní kino – každý pátek o prázdninách Svitavské letní kino aneb Hvězdné české filmy 60. let 20. století • park Jana Palacha
                                   8. 7. 13.00               Pivní slavnosti a výstava historických vozidel – od 13 hodin vystoupí hudební kapely • náměstí Míru
                                             20. 7. 18.00            Golden Big Band Prague – Golden Big Band Prague vznikl s cílem oživit českou hudební scénu • park Jana Palacha
                                             30. 7. 15 a 16         Pohádky v Parku – Bílkovo kratochvilné divadlo: Zlatovláska a O rytíři Ríšovi, vstup volný • park Jana Palacha
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    8. 7. 10.00               Jazz Jam s Jiřím Palánem – z cyklu akcí Na dvorečku ve městě • Dvoreček Cihlářova
                                   22. 7. 14.30            Moravskotřebovský bramborák – folkový festival • nádvoří moravskotřebovského zámku
                                             29. 7. 10.00            O kohoutkovi a slepičce – pohádka v podání Malého divádélka Praha • Dvoreček ulice Stará (vedle Třebovské restaurace)
POLIČKA                      7. - 9. 7. 14.00       Radiměřský den fotbalu – hudební festival, vstupné: 485 Kč, 325 Kč • fotbalový stadion v Poličce
                                   13. 7. 19.30             Aneta Langerová – turné Na Radosti 2017, vstupné 500 Kč • Nádvoří hradu Svojanov
                                   14. - 15. 7.           Colour Meeting – multižánrový hudební festival, vstupné: 270 Kč, 350 Kč • park u hradeb
                                             18. - 20. 8.          *555 festival – hudební multižánrový festival, vstup zdarma • Palackého náměstí
VYSOKÉ MÝTO                  1. 7. 18.00                Ida Kelarová, Česká filharmonie, 120 romských dětí (nejen) z Vysokomýtska • M-klub
                                   7. 7. 19.00                Ponny Expres – country večer v Amfiteátru • M-klub
                                             21. 7. 20.00             Taipan, IN the NAME of Cobain (Nirvana rev.), BEZ Smokingu – rockový večer v Amfiteátru! • M-klub
                                   15. – 18. 8.          Kinematograf bratří Čadíků • nám. Přemysla Otakara II
                                   21. – 25. 8.          Týden hudby

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          4. – 6. 7.                 Rock for people – jeden z největších a nejstarších letních hudebních open-air festivalů • Festivalpark Hradec Králové   
CHEB                           21. - 22. 7.             Letní bláznění – cirkus v Krajince
JINDŘICHŮV HRADEC     22. 7.                      Hradozámecké slavnosti – historické tržiště, ukázky řemesel, život v táboře, ukázky zbrojí, aj. • st. hrad a zámek Jindřichův Hradec
KUTNÁ HORA                    červenec, srpen Kutnohorské léto – celoprázdninový kulturně zábavní festival plný zážitků
POLIČKA                      14. - 15. 7.             Colour Meeting Polička – mezinárodní multikulturní festival, hudba, dětská divadla, dětský koutek, domácí kuchyně, aj. • park u hradeb
TELČ                                     28. 7. - 13. 8.     Prázdniny v Telči a Parní léto – koncerty, pohádky, divadla, výstavy, jízdy parním vlakem, expozice historie železniční dopravy
TŘEBOŇ                              10. - 15. 7.            Třeboňská nocturna – letní festival klasické hudby na atraktivních místech města Třeboně

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

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



15

přední český dodavatel komerčních 
tiskovin se sídlem v Litomyšli

www.hrg.czPřijďte se podívat. Za návštěvu nic nedáte!:)

přijme muže či ženy na pozice:

• pracovnice knihárny
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po–Pá, postup na další pozici možný
Co vás čeká: ruční práce na dokončujícím zpracování, např. skládání, 

výroba kalendářů, polepování bloků, vlepování, balení
Co očekáváme: pečlivost a manuální zručnost
Kontakt: Josef Kopecký – kopecky@hrg.cz , mobil: 606 627 424

• strojník – obsluha řezacího centra 
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po–Pá, postup na další pozice možný
Co vás čeká: řezání papíru na automatickém řezacím centru
Co očekáváme: pečlivost, manuální zručnost, fyzickou zdatnost, 

chuť učit se novým věcem
Kontakt: Josef Kopecký – kopecky@hrg.cz, mobil: 606 627 424

• pracovníka údržby 
Na plný úvazek, dvousměnný provoz Po–Pá
Co očekáváme: manuální zručnost, technická vnímavost, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost, 

vstřícnou a příjemnou komunikaci, smysl pro týmovou spolupráci, snahu se učit, 
řidičský průkaz „B”, znalosti sváření a el. vyhlášky výhodou

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

Nabízíme velmi pestrou práci  (jsme zakázková výroba – každá zakázka je jiná!) v moderní rodinné tiskárně, 
čisté a pěkné pracovní prostředí, firemní benefity, individuální přístup ke každému zaměstnanci.

Příklady z firemních benefitů:  stravenky v hodnotě 80 Kč/den, příplatky za odpolední a noční směnu 
nad rámec zákona (odpolední +10 Kč/hod., noční +20%/hod. min. 20 Kč/hod.), 
výkonostní prémie, prémie za splnění plánu firmy, možnost domácí práce, různé firemní akce atd.
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Fakulta restaurování bude
mít nového děkana
V úterý 6. června devítičlenný samosprávný
orgán Akademický senát Fakulty restaurování,
která sídlí jako jediná ze sedmi fakult Univerzity
Pardubice mimo krajské město – v Litomyšli,
rozhodl na svém zasedání tajnou volbou, kdo
bude novým kandidátem na funkci děkana fa-
kulty pro následující čtyřleté období.
Na předvolebním shromáždění akademické
obce fakulty se v odpoledních hodinách od 14
hodin v Městské obřadní síni v Litomyšli před-
stavil se svojí vizí vedení fakulty jediný kandidát
na funkci děkana fakulty, který byl navržen
členy akademické obce a který kandidaturu na
funkci děkana fakulty přijal – je jím Mgr. BcA.
Radomír Slovik, současný vedoucí Ateliéru re-
staurování papíru, knižní vazby a dokumentů
a zároveň proděkan fakulty pro vědu a tvůrčí
činnost.
Vlastní volba kandidáta na funkci děkana fa-
kulty proběhla hned následně 6. června odpo-
ledne od 16 hodin při zasedání akademického

senátu fakulty, který je složený z 6 zástupců
akademických pracovníků a 3 studentů fakulty.
V tajné volbě zvolil devítičlenný senát většinou
hlasů (8) hned v 1. kole za kandidáta na funkci
děkana fakulty pro následující čtyřleté období
2017 – 2021 navrženého kandidáta – Mgr. BcA.
Radomíra Slovika.
Zvoleného a navrženého kandidáta jmenuje do
funkce, na návrh akademického senátu fakulty,
rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav
Ludwig, CSc., a to s účinností od 1. září 2017.
Funkční období nového děkana je čtyřleté, tedy
do 31. srpna 2021.
Dosavadní děkan Fakulty restaurování Ing. Karol
Bayer vedl fakultu po dvě čtyřletá funkční ob-
dobí. (Dle vysokoškolského zákona tatáž osoba
nemůže vykonávat funkci děkana více než dvě
po sobě jdoucí funkční období.)
Mgr. BcA. Radomír Slovik. (36 let), současný ve-
doucí Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby
a dokumentů FR, je absolventem Institutu Re-

staurování a konzervačních technik, o.p.s.,
(2004) v oboru, kterému se od té doby věnuje
a který rozvinul na stejnojmenné katedře, u je-
jíhož založení stál v roce 2005 při přechodu
výuky ze soukromé vysoké školy na fakultu Uni-
verzity Pardubice. V roce 2011 absolvoval navíc
magisterské studium na Fakultě filozofické Uni-
verzity Pardubice, kde v současné době studuje
dále historické vědy v kombinovaném doktor-
ském studiu. 
Několik let zastával na fakultě funkci předsedy
Akademického senátu FR,  od roku 2014 funkci
proděkana pro vědu  a tvůrčí činnost.
Radomír Slovik se stane v pořadí 3. děkanem
v čele Fakulty restaurování v Litomyšli, na počet
studentů nejmenší, umělecky zaměřené fakulty
Univerzity Pardubice. 
1. děkanem FR se stal 1. listopadu 2005 doc. Jiří
NOVOTNÝ, ak. sochař (2005–2009), 2. děkanem
Ing. Karol BAYER (2009–2017).

Valerie Wagnerová

Matěj Markl
ze ZŠ U Školek
si dovezl
z MŠMT zlato
Myslíte si, že je v dnešní době důležité, aby mladí
lidé uměli dobře anglicky?  Na Základní škole
U Školek jsme o tom přesvědčeni, proto se sna-
žíme hledat všechny možné cesty, jak našim
žákům jazyk přiblížit, jak ho učit zábavnou for-
mou a nenásilně. 
Jednou z cest je tvorba videa, v němž děti „hrají”
anglicky. S takovým projektem jsme se přihlásili
do soutěže Send a Postcard. Vytvořili jsme sní-
mek o architektuře v jednotlivých historických
obdobích, k jehož tvorbě nás inspirovala brožura
Stezka staletími. Naše škola ji dostala od pro-
jektu ARS REGIO CIVITAS.
Ve videu jsme
se snažili uká-
zat několik li-
tomyšlských
staveb z růz-
ných období,
od gotiky přes
renesanci až
po baroko.
Ú č i n k u j e
v něm pouze
jeden herec,
žák 6. ročníku
Matěj Markl,
avšak ve více
rolích. Potkává
se se svými
předky z již
zmiňovaných
období a povídají si o architektuře, odívání,
hudbě,…  Všech těchto rolí se zhostil skvěle. Však
posuďte sami – video je možné zhlédnout na
YouTube pod názvem  Send a Postcard – THE
PATHWAY THROUGH CENTURIES. Za svůj výkon
získal 1. místo v republice, velké uznání poroty
i obecenstva, které bylo předávání cen přímo na
MŠMT přítomno.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří nám natáčení umožnili – pánům Františku
Benešovi a Zdeňku  Machovi z kostela Povýšení
svatého Kříže, paní kastelánce Zdeňce Kalové,
Petře Jiráňové a Karlu Teleckému ze Zámeckého
návrší a paní Janě Tmejové z roubenky č.44 v Li-
dické ulici. Zvláštní poděkování patří Dominiku
Kalivodovi za pomoc s pořízením a zpracováním
videa. U všech jsme se totiž setkali s ochotou
a vstřícností, takže natáčení probíhalo ve velmi
příjemné atmosféře.
     Andrea Hanušová, foto: Miroslava Jirečková
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Letní pozastavení na zámku 
Letní pozastavení na zámku v Litomyšli jsou
zkrácené prohlídky (nejen) pro děti. Za necelou
půlhodinu a snížené vstupné vás průvodce pro-
vede deseti reprezentačními sály. Zkrácené pro-
hlídky se konají od 4. 7. do 31. 8. 2017, vždy
v 11.00 a ve 14.00 hod.
Letní pozastavení na zámku v Litomyšli uvítají
především rodiny s menšími dětmi nebo všichni,
kteří se chtějí v létě raději koupat, ale je jim líto
litomyšlský zámek, památku zapsanou na se-
znam světového dědictví UNESCO, jen bez
povšimnutí minout. Všem, kteří si nechtějí pro-
hlédnout zámecké interiéry v klasických, mini-
málně hodinových prohlídkách, nabízí zámek
v Litomyšli a jeho průvodci dvakrát denně zkrá-
cené prohlídky. A to od 4. 7. 2017 do konce
prázdnin 31. 8. 2017, se začátky vždy v 11.00 a ve
14.00 hod. Prohlídka Letní pozastavení stojí 70,-
na osobu, bez rozdílu mezi dětmi, studenty, do-
spělými a seniory. 
Zkrácené prohlídky Letní pozastavení procházejí
deseti nejkrásnějšími místnostmi, které sloužily
na zámku pro přijímání návštěv. Ve zkráceném
povídání se do 30 minut dozvíte to nejdůležitější
o zámku v Litomyšli, o nejkrásnějších exponá-

tech i zajímavostech z běžného zámeckého ži-
vota. Z důvodu časového krácení není součástí
prohlídky zámecké historické divadlo. Zkrácená
Letní pozastavení neomezují konání běžných
(hodinových) prohlídek.
Podrobnější informace poskytne také zámecká
pokladna na litomysl@npu.cz, nebo tel. 461 615
067 od úterý do neděle od 10.00 do 17.00.
Těšíme se na Vás. 

Zdeňka Kalová, foto: archiv

Obchodka
ve Svitavách 
slaví 70
Srdečně zveme současné i bývalé žáky a stu-
denty, rodiče, přátele školy, bývalé zaměstnance
a všechny další zájemce na oslavu výročí zalo-
žení Obchodní akademie a Vyšší odborné školy
ekonomické ve Svitavách. 
Oslava se koná v sobotu 23. září 2017. Od 11.00
do 15.00 hod. budou pro všechny zájemce ote-
vřené prostory celé školy. Chybět nebude vý-
stava dobových materiálů a fotografií.
Od 16.00 hod. je připraven kulturní program
v multifunkčním centru Fabrika. K tanci a posle-
chu nám zahrají skupiny Moka Band a THE PINK
PANTERS. Slosovatelné místenky lze zakoupit
na sekretariátu školy nebo objednat elektronicky
na adrese fr@oa.svitavy.cz v předprodeji za
92,- Kč. Další informace naleznete na našich we-
bových stránkách www.oa.svitavy.cz nebo na
facebooku.
Těšíme se na naše společné setkání.

Libor Pavlík, ředitel

Umíš mluvit? Pak můžeš i zpívat! 
Málokteré město by se mohlo chlubit tak hlu-
bokým kulturním podhoubím, jako má Lito-
myšl. A v případě sborového zpívání to platí,
myslím, dvojnásob. Přesto mám však pocit, že
byť tu máme celou řadu pěveckých sborů,
v pomyslné sborácké mozaice jeden dílek stále
chybí…Na mysli mám sice amatérský, však
energický sbor mladých, pro věc zapálených
lidí, kteří by se chtěli pravidelně scházet a za-
zpívat si, kteří by chtěli okusit jedinečnou
a úžasnou atmosféru a energii sboru, kteří by
si chtěli v partě prima lidí vyčistit hlavu od pra-
covních i všedních starostí a na vlastní kůži po-
cítit léčivou moc hudby…Je totiž vědecky
prokázáno, že kolektivní zpívání má blaho-
dárný vliv na psychiku člověka :-) 
Mnoho lidí dává před vlastním zpěvem přednost
reprodukované hudbě a přitom vůbec netuší, jak
moc tím sami sebe ochuzují. Tvrdí o sobě, že zpí-
vat vůbec neumí, že mají „hudební hluch”. Ale
zpívání není žádná věda… Nebojte se, přijďte
a přijďte na to, jak na to :-) Nemusíte umět bez-
vadně zpívat, nemusíte ani umět noty – není

těžké se to naučit. Podstatné je nadšení a chuť
učit se něčemu novému. 
A kdo jsme? Jsme parta hudbymilovných lidí,
kteří se rádi scházejí ke společnému zpívání.
Možná jste nás už někde někdy slyšeli – zpívali
jsme například na Rozsvícení vánočního stromu
na zámeckém návrší, svým zpěvem jsme obo-
hatili slavnostní žehnání novým litomyšlským
zvonům v piaristickém kostele, na svém kontě
máme nastudování tří krásných děl z pera Petra
Jiříčka – Živé pašije, Píseň písní či scénická kan-
táta Hodinky. Společné zpívání nás opravdu
baví. Rádi do svých řad přivítáme další milé li-
dičky... Takže pokud chcete zkusit zpívat s námi,
pokud chcete párkrát do roka vyjet na víkend za-
plněný společným zpíváním, výletováním a ve-
černím popovídáním s přáteli, pokud chcete
časem vyzkoušet i nějaký ten sborový festival,
neváhejte a přijďte mezi nás! Scházet se bu-
deme od září 2017 každý čtvrtek od 17.30 hod.
v koncertním sále ZUŠ B. Smetany. 

Těší se na vás sbormistryně 
Lucka Vavřínová a všichni zpěváci. Mykologická 

poradna
Dovolujeme si Vás pozvat na pravidelné myko-
logické poradny.
Ty se konají u restaurace Veselka v Litomyšli
každou neděli.
07–09/2017 od 17–19 hod.
10/2017 od 16–18 hod.
Za Mykologický klub Litomyšl František Doležal,
foto: archiv

Pozvánka
na LIFE festival
V sobotu 15 .7. 2017 se na Primátorské hrázi v Li-
tomyšli odehraje druhý ročník úspěšného let-
ního pop rockového festivalu LIFE.
Organizátoři festivalu letos chystají bohatší pro-
gram. Největším překvapením budou dvě
stejdže, které zaručí odpoledne plné skvělých
českých interpretů. Těšit se můžete na kapely
Děda Mládek Illegal Band, UDG, Eddie Stoilow,
Ready Kirken a další. Nesporným lákadlem pro
Litomyšláky bude vystoupení lokální kapely
Rufus a písničkáře Jakuba Vaníčka. Areál bude
otevřen od 12:30 hod. a konec je plánován kolem
jedné hodiny ranní.
„LIFE je pro všechny. Na své si zde přijdou pří-
znivci populární hudby i rodiny s dětmi,” říkají or-
ganizátoři. „Dobré pivo, skvělé jídlo a především
nekonečná letní pohoda. To je LIFE!”
Lístky je možno zakoupit na distribučních místech
v Litomyšli, Svitavách, Poličce, Vysokém Mýtě
a elektronicky na portálu www.smsticket.cz.

Přemysl Jun

Kinematograf přiveze i letos
čtveřici kvalitních českých filmů 
Po čtyři letní večery bude letos patřit horní část
Smetanova náměstí kvalitnímu českému filmu.
Od 3. do 6. srpna zde na své pouti po českých
zemích zastaví oblíbený Kinematograf bratří Ča-
díků. Ve čtvrtek 3. srpna uvidí návštěvníci film
Teorie tygra s Jiřím Bartoškou a Eliškou Balzero-
vou v hlavních rolích. 
Na pátek 4. srpna je připraveno promítání filmu
cestovatele Dana Přibáně s názvem Trabantem
do posledního dechu. Snímek dokumentuje

cestu dvou žlutých trabantů, polského Fiatu ne-
boli malucha, čezety, jawy a dvou invalidních vo-
zíků z australského Perthu přes Východní Timor,
Indonésii, Malajsii a Thajsko. 
V sobotu 5. srpna je na programu komedie
Všechno nebo nic. Trojici kamarádů, kterou tvoří
Táňa Pauhofová, Klára Issová a Michał Żebrow-
ski zamotá hlavy hned několik mužů. Nakonec
ale všechno dopadne úplně jinak, než všichni če-
kali... 
Posledním titulem letošního Kinematografu
bude v neděli 6. srpna zatím poslední pohádka
Zdeňka Trošky Řachanda, která vypráví o roz-
mazlené princezně a dvou nepoctivých kamará-
dech. Hrají: Aleš Bílík, Vladimír Polívka, Denisa
Pfauserová, Bolek Polívka, Jan Hrušínský a další. 
Začátky projekcí ve 21.00 hodin u mariánského
sloupu na Smetanově náměstí. Vstupné dobro-
volné, výtěžek věnován na Konto Bariéry. 

Prokop Souček, Smetanův dům
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Letní cyklus komorních koncertů
Jako součást 44. ročníku Setkání přátel komorní
hudby a mezinárodních interpretačních kurzů
bude zahájen 7. července v Litomyšli už po dva-
nácté..  Všechny koncerty začínají v 19.30 hodin.
První tři koncerty budou opět v kostele Povýšení
sv. Kříže.  Na zahajovacím koncertě uslyšíme
v pátek 7.7. Komorní orchestr Jaroslava Kociana,
další den 8.7. flétnový soubor Magistri s paní
Magdalenou Tůmovou a v neděli 9. 7. zazní po-
prvé v tomto kostele duo houslisty Leoše Čepic-
kého a violoncellisty Michala Kaňky. Další
koncerty budou pokračovat již v krásném Sme-
tanově domě – v pondělí 10. 7. houslová pocta
A. Dvořákovi Ivana Štrause a Michaely Štrausové
a ve druhé polovině opět zahraje violista Jan
Pěruška a jeho syn  houslista Matěj Pěruška (le-

Je název výstavy starých fotografií ze
života obyvatel osady Kozlova
u České Třebové. Výstavu pořádá
skupina chalupářů ve spolupráci se
stálými občany Kozlova, kteří mohou
přispět k tématu zapůjčením fotogra-
fií, vzpomínkami i při instalaci vý-
stavy. Velmi si toho vážíme.
Výstava bude přístupná od 5. do 9.
července 2017 a pak každý další
prázdninový víkend do 20. srpna
včetně v době od 14 do 19 hodin ve
společenském sále nekuřácké hos-
půdky U Sitařů, Kozlov č. 1. Vstupné je dobro-
volné.
Na fotografiích s krátkou slovní legendou
chceme ukázat a vysvětlit, jak se dříve v naší
vesnici žilo. Chceme, aby se mladí lidé dozvěděli
více o obdivuhodném životě svých předků a his-
torii své obce. Ti, co více pamatují, třeba rádi nad
obrázky společně zavzpomínají.
Scénář výstavy bude mít několik základních ka-
pitol: Úvod, Práce, Zábava, Počasí, Vodstvo, Sta-
vení, Stalo se, Osobnosti. Přestože dříve nebylo
běžné vlastnit fotoaparát, podařilo se shromáž-
dit na 200 starých fotografií, většinou černobí-
lých, a snad se tak díky spolupráci občanů
podařilo mnoho důležitých a zajímavých skuteč-
ností postihnout. Staré fotografie jsou krásné

a půvabné i ve své nedokonalosti.
Dnešní technika odborných firem
dokáže laické chyby dávných foto-
grafů napravit a maličké fotografie,
tu pomačkané, tu vybledlé, zvětšit
a vylepšit pro pohodlné podívání.
Fotografie spolu s psanou legendou
budou natištěny na lehkých pane-
lech zavěšených na stěnách spole-
čenského sálu U Sitařů. 
Výstava je koncipována jako mobilní
a putovní. To znamená, že po skon-
čení výstavy v Kozlově se panely se-

jmou, zabalí a uloží pro případné další vystavení,
bude-li o ně zájem např. v okolních obcích, ško-
lách, kulturních institucích aj.  
Realizaci výstavy finančně podpořili Městský
úřad Česká Třebová, Krajský úřad Pardubice,
obec Kozlov, SDH hasiči Kozlov, pánové Vlastimil
Voleský – Kozlov, Jiří Lux – Vlkov, Yvan Breval
Nyon, Michael Svoboda – New York. Srdečně dě-
kujeme. 
Záštitu nad výstavou převzal hejtman Pardubic-
kého kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
V obci můžete navštívit také Chaloupku malíře
Maxe Švabinského. Během prázdnin má ote-
vřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hod.  
Těšíme se, že nás navštívíte a že vás výstava za-
ujme a pobaví.    Za pořadatele Jana Vejdovská

Mezinárodní houslové kurzy se vracejí
Prázdniny budou v Litomyšli opět patřit umění,
zejména pak hudbě. Kromě Smetanovy Lito-
myšle se můžete těšit například na 22. ročník
Mezinárodních houslových kurzů profesora Mi-
lana Vítka. Kvůli této akci do Litomyšle přijede 12
mladých talentů světové hudby, kteří budou od
23. července do 13. srpna pod vedením profe-
sorů Milana Vítka a Michaela Malmgreena pilně
cvičit a zlepšovat své schopnosti. V průběhu ko-
nání kurzů je na programu několik koncertů pro
veřejnost, jejich seznam najdete v kalendáři akcí. 
Smyčcové mezinárodní kurzy v Litomyšli založil
v roce 1996 profesor Milan Vítek ve spolupráci
s Annou Rychnovskou a Radomilem Kašparem,
kteří si velmi přáli přiřadit se s touto kulturní akcí
k již slavnému festivalu Smetanova Litomyšl, za-
loženém v roce 1949, který se každoročně koná
právě před smyčcovými kurzy.
Během prvních 12 ročníků litomyšlských
mistrovských kurzů (původně se nazývaly Mezi-
národní houslové kurzy Litomyšl) probíhaly
mistrovské lekce pro 12 pokročilých studentů hry
na housle. Ti se měli možnost intenzivně věno-

vat nastudování nového koncertního repertoáru
a následně jej představit na řadě koncertů pro
veřejnost. Sám profesor Vítek říká: „Jako mladý
houslista v komunistickém Československu jsem
se svými spolužáky neměl téměř žádnou mož-
nost cestovat, takže interakce s hráči na smyč-
cové nástroje a s učiteli z jiných zemí nebyla
možná. Kdykoli se jeden ze spolužáků vrátil ze
soutěže nebo z koncertu v zahraničí, hned jsme
ho nedočkavě „vyslýchali”, jak se různé skladby
v jiných zemích hrají nebo jaké jsou nejnovější
trendy ve hře na smyčcové nástroje. Tato zkuše-
nost mě přesvědčila, že je velmi důležité vytvá-
řet prostředí, kde se mohou studenti z celého
světa setkávat při intenzivním studiu u vynikají-
cích mezinárodních učitelů, kde mohou navázat
přátelství a vyměňovat si vzájemně poznatky.”
Za dobu svého trvání hostily kurzy studenty
z celého světa včetně Austrálie, Kanady, Číny,
České republiky, Dánska, Finska, Německa, Is-
landu, Itálie, Japonska, Koreji, Mexika, Španělska,
Švédska a Spojených států. -az-

Jak bývalo v Kozlově…

tošní úspěšný účastník Mezinárodní soutěže
Pražského jara) za milého spoluúčinkování kla-
víristy Miroslava Sekery. Ten bude účinkovat
i další večer 11. 7. s kontrabasistou Petrem Rie-
sem a houslistou Čeňkem Pavlíkem a středeční
večer 12. 7.  bude Miroslavu Sekerovi patřit celý
– poprvé ho v Litomyšli přivítáme jako – dnes už
světového – sólistu na celovečerním recitálu.
A pak už je tu ve čtvrtek 13. 7. tradiční Závěrečný
koncert účastníků natáčený opět Českým roz-
hlasem a v pátek 14. 7. veselé zakončení koncer-
tem Humor v hudbě. Letos jsme byli nuceni svůj
pobyt v Litomyšli o dva dny zkrátit, a tak se
zmenšil i náš letní komorní festival, ale čekají vás
krásné zážitky a my se na vás těšíme!

Eva Štrausová
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Letní filmový 
festival v Naději
V průběhu letních prázdnin je pro děti a mládež
ve věku od 6 do 18 let otevřeno Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež v Domě NADĚJE Lito-
myšl. Podtitul letošního léta zní: „Letní prázd-
niny na červeném koberci.” Každý prázdninový
týden se necháme inspirovat jedním z českých
i zahraničních snímků. Prožijeme tak obdobná
dobrodružství, jako hlavní hrdinové vybraných
filmových hitů. Těšit se lze na tematické hry,
soutěže, tvůrčí činnosti a výlety. 
Prázdninový provoz NADĚJE je od 8 do 13 hodin
každý všední den mimo pondělí. Programy jsou
pro děti a mládež zdarma. Více informací na
www.nadeje.cz/litomysl.         Martina Kupková

Posezení v přírodě
Svaz tělesně postižených v ČR, p.s., místní orga-
nizace v Litomyšli zve srdečně své členy a jejich
rodinné příslušníky  na přátelské posezení v pří-
rodě, které se koná dne 12. července 2017 v 15.00
hod. v restauraci Výsluní (u atletického stadi-
onu). Občerstvení zajištěno.  
Chci také našim členům připomenout víkendové
setkání ve Vranicích, které se v letošním roce
bude konat v termínu od 25. – 27. srpna 2017.
Přihlášky bude přijímat jako každý rok pan Miro-
slav Bárta každou středu od 10 – 12 hod. Uzá-
věrka přihlášek na Vranice je 9. srpna 2017. 
Na setkání na společných akcích se těší jménem
výboru předsedkyně Jana Flídrová.

POZVÁNKY 

Výtvarná Litomyšl ’17
I letos chystá Městská galerie Litomyšl tradiční
výstavu, zvanou též Výtvarný salon, která při-
náší pohled na současnou výtvarnou tvorbu
umělců litomyšlských, ale i s Litomyšlí spjatých,
a to nejen napříč generacemi, ale i uměleckými
projevy. Jako každý rok bychom tímto rádi oslo-
vili amatérské i profesionální autory, aby se ne-
báli představit svou tvorbu z uplynulého roku
v prostorách galerie širšímu publiku.

Každoročně se výstavy účastnily významné
osobnosti z vážených uměleckých kruhů. Vý-
stavy, u jejíhož založení stál v roce 1987 také so-
chař Olbram Zoubek, se každoročně účastní
významné osobnosti výtvarného světa – napří-
klad Aleš Lamr, Veronika Bromová, Šárka Hrouz-
ková. Mladší generaci reprezentují výtvarníci,
mezi nimiž je např. Ondřej Moučka, Nikola Tlá-
skalová, Lenka Řemínková, Jana Kolářová
a mnozí další.
Výstava bude zahájena 15. září a potrvá do 5. lis-
topadu. V případě zájmu o vystavení svých děl
prosím kontaktujte do 14. července se svým ži-
votopisem a ukázkami svých prací za uplynulý
rok kurátorku výstavy Terezu Jirouškovou (T: 720
972 258; 461 614 765 nebo E: jirouskova@gale-
rie.litomysl.cz).                         Tereza Jiroušková

Ekumenická 
bohoslužba na 
památku M. J. Husa
Stalo se již tradicí, že v Litomyšli si památku če-
ského reformátora M. Jana Husa připomínáme 6.
července ekumenickou bohoslužbou. Bude tomu
tak i letos, kdy se sejdeme na tento státní i cír-
kevní svátek ve čtvrtek 6. 7. 2017 v 10.00 hod.
dopoledne, a to opět na Toulovcově náměstí pod
lipami. V případě nepříznivého počasí se bude
bohoslužba konat v kostele Rozeslání svatých
apoštolů. Večeři Páně bude vysluhovat po evan-
gelickém způsobu bratr farář Václav Hurt  z Čes-
kobratrské církve evangelické a kázat bude jeho
kolega Štěpán Klásek z Církve československé
husitské. Společně se budeme zamýšlet nad tím,
čím nás i dnes může M. Jan Hus inspirovat. K to-
muto ekumenickému setkání vás srdečně zvou                 

všichni litomyšlští duchovní

Den otevřených
dveří Tulipánku 
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří
dětské skupiny Tulipánek Litomyšl, z.s., který se
koná v sobotu 29. července, od 14 do 18 hod., na
adrese Fügnerova 609, Litomyšl (za sokolov-
nou). 
Přijďte si prohlédnout naše nově zrekonstru-
ované prostory a prožijte příjemné odpoledne
v centrech aktivit pro děti.   
Jana Brokešová, ředitelka spolku a její kolektiv 

Večer s galerií
Každý poslední čtvrtek v měsíci zůstává galerie
otevřena až do 20.00 a přináší tak jedinečnou
večerní atmosféru ve společnosti dobrého jídla,
pití a umění. Během červencového čtvrtka vám
od 17.30 hod. přiblíží koncepci výstavy Malířka
Lííída Jandová Martin Janda, syn autorky a kurá-
tor výstavy. Budete tak mít možnost promluvit
si s ním nejen o vystavených dílech malířky, ale
i o jejím životě a tvorbě. Těšíme se na vás v domě
U Rytířů.                                   Tereza Jiroušková

Jste to vy, kdo přivedl organizátory zahájení lá-
zeňské sezóny na myšlenku uspořádat soutěž
o nejkrásnější klobouk, kostým a lázeňský pár.
Vaše chuť krásně (b)láznit a užívat si atmosféru
první republiky. Děkujeme vám za to!  Několik
z vás jsme za tuto snahu v rámci Zahájení 6. li-
tomyšlské lázeňské sezóny dokonce bohatě od-
měnili. Odborná komise vybrala v každé
kategorii 3 výherce. Vítězné fotografie si můžete
prohlédnout na facebooku.
Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk 2017
1. Lucie Machová
2. Jana Kocourková
3. Kristýna Dostálová
Soutěž o nejkrásnější lázeňský kostým 2017
1. Josef Dvořák s rodinou
2. Petra Jiráňová s rodinou
3. Radka Kubešová a spol.
Soutěž o nejkrásnější lázeňský pár 2017
1. Josef Vaňous s partnerkou
2. Pavel a Petra Snohovi
3. Veronika Pečená s partnerem  
V soutěžení jsme pokračovali i nadále. Na face-
bookovou stránku lázní ducha jsme vyvěsili
všechny soutěžní fotografie pořízené ve Foto-
ateliéru HRG na ulici. Pravidla tohoto kola sou-
těže byla velmi jednoduchá – vyhrává muž, žena
či skupinka s nejvyšším počtem palců nahoru. 
Až do konce května jste mohli zvedat palce na-
horu u jednotlivých soutěžních fotografií. V tuto
chvíli je dobojováno a máme vítěze! Nejvíce se

Soutěž o krále a královnu lázní
ducha 2017 má vítěze!

vám líbil obrázek Ludmily Beránkové s rodinou.
Výherce získal volňásky na Smetanovu Litomyšl,
rodinnou vstupenku do Portmone – Misea Josefa
Váchala, poukázky na konzumaci ve Vinotéce
Soudek či v restauraci Cafe Kafíčko, poukázky na
pivo v hostinci U Černého orla, stolní hru Kou-
zelné putování Českomoravským pomezím
a řadu dalších cen.    
Gratulujeme a děkujeme, že jste spolu s námi
tak krásně (b)láznili. 

Michaela Severová,
členka organizačního výboru lázní ducha 

Desítky milionů
korun pro gymná-
zium i střední 
zahradnickou 
a technickou školu
Do školství v Pardubickém kraji půjdou další de-
sítky milionů korun z evropských fondů. Rada
kraje na svém pátečním jednání projednala roz-
hodnutí o poskytnutí dotace na sedm projektů
v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu za celkovou částku přesahující 135 mi-
lionů korun.
„Chceme i nadále pokračovat ve zkvalitňování
výuky na našich středních školách. U všech při-
pravovaných projektů se tak jedná o výstavbu
a modernizaci dílen, odborných učeben či labo-
ratoří a nákup potřebného vybavení,“ uvedl radní
Bohumil Bernášek. „Rozhodně ale toto množství
není konečné, řada dalších projektů týkajících se
krajských škol je ve stadiu přípravy,“ dodal Bo-
humil Bernášek.

Seznam schválených projektů
SŠ zahradnická a technická Litomyšl – Rekon-
strukce budovy pro odbornou výuku a přístavba
skleníku – 48,5 milionu korun.
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli –
Rekonstrukce a vybavení odborných učeben
a laboratoří – 11,5 milionu korun.
Více na pardubickykraj.cz -red-
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Nejkrásnější
česká kniha
roku 2009
znovu v prodeji

Kniha s názvem

Litomyšl 1259–2009
město kultury a vzdělávání
byla vydána při příležitosti oslav 750 let povýšení Litomyšle
na město v roce 2009. Rozsáhlé dějiny našeho města 
od nejstarších dob pochází z pera Milana Skřivánka, 
graficky se na nich podílel Jiří Lammel a fotografie pořídil
Pavel  Vopálka.
Kniha byla brzy po svém slavnostním představení vyprodána.
Ještě před tím však stihla získat prestižní Cenu ministra kultury
a Památníku  národního písemnictví v Praze 
– byla vyhlášena  nejkrásnější knihou v kategorii vědecká 
a odborná literatura. 

Druhé rozšířené vydání této knihy nyní
můžete zakoupit v infocentru, v městské galerii, 
v regionálním muzeu a v litomyšlských 
knihkupectvích.
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Létající trenéři
Na jednom z úterních tréninků starší přípravky
nás navštívili létající trenéři z FAČR Pardubic-
kého kraje. Tito trenéři se specializují na fotba-
lové přípravky a pomáhají ostatním trenérům
v tom, jak správně nastavit a vést tréninkovou
jednotku. I tentokráte se, stejně jak tomu bylo
před časem v případě mladší přípravky, trénink
s létajícími trenéry povedl. Hráči si na vlastní kůži
vyzkoušeli, jak vypadá trénink třeba u ligové pří-
pravky. Létající trenéři svým perfektním přístu-
pem opět nezklamali a tak si z tohoto tréninků
odnesli zajímavou zkušenost nejen samotní
hráči, ale i trenéři.
Poděkování tedy patří nejen létajícím trenérům,
ale i rodičům, kteří tento speciální trénink v hoj-
ném počtu navštívili a vedou děti ke sportu.

Text a foto: Antonín Hloušek, trenér

Skauti závodili
Skauti z Litomyšle se ve dnech 16. až 18. 6. 2017
zúčastnili krajského kola Svojsíkových závodů.
Závody se konaly v Chrasti u Chrudimi a zúčast-
nilo se 22 skautských družin. Nejlepší z našich
družin byla družina Medvědů ze 4. oddílu Os-
třížů, která skončila na 3. místě.  

Josef Jojo Jireček, foto: archiv 

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

PR ČLÁNEK 

KAJMÁNEK – plavání
(nejen) pro nejmenší
Od září v městském plaveckém bazénu v Lito-
myšli opět pokračujeme s kurzy plavání (nejen)
pro nejmenší. 
Děti mají od přírody pozitivní vztah k vodě.
Na našich kurzech jde především o to, aby děti
formou hry získaly základní návyky při styku
s vodou a vody se nebály. Kurzy jsou vždy
děleny dle věku a zkušenosti dětí. Plaváním
dochází pozitivnímu ovlivnění motorického i ci-

tového vývoje. Děti se ve vodě baví a zároveň
cvičí koordinaci pohybů a rovnováhu. Přirozenou
a hravou formou postupně získávají základní
plavecké dovednosti. Naučí se splývat v poloze
na zádech i na bříšku, vydechovat do vody, ská-
kat, potápět se a orientovat pod vodou. Velkou
předností kojeneckého plavání je prohloubení
vzájemné vazby mezi rodičem a dítětem. 
Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku
se věnuji již více jak 10 let. Zároveň pracuji jako
pedagog volného času. Práce s dětmi mě maxi-
málně naplňuje, protože jsou zcela nepředvída-
telné a nutí mě neustále vymýšlet něco nového.  
Nyní máme do konce července akci na plavání
– kurz 10 lekcí za 1300,-!!!

Rádi mezi sebou přivítáme nové plaváčky. 
Bližší informace na www.kajmanek.cz nebo 
tel. 737 389 797.
Všem účastníkům plaveckých kurzů tímto děkuji
a těším se na příští školní rok 2017–2018.
Přeji krásné a veselé prázdniny plné sluníčka!!!

Pavlína Šmerdová, KAJMÁNEK z.s.
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PR ČLÁNEK 

V práci nemusíte dělat kompromisy
Dostanete v práci vždy to, o co si říkáte? Nebo
přesně naopak? Nabízíte klientům produkty
a víte, že nabídka není přesně to, co si přejí?
Zdánlivě neřešitelné, ale bohužel časté otázky.
Existuje však místo, kde se kompromisy dělat
nemusejí a tím je Partners market v Litomyšli.
Svět financí sice vypadá jako džungle, ale vyzrát
na ni je mnohem snazší než si myslíte. Stačí být
komunikativní a mít chuť potkávat se s lidmi.
Nikdo vás v Partners marketu nebude nutit pro-
dávat nesmyslné produkty, které byste nechtěli
sami pro sebe, či své blízké. Pokud se vám to zdá
jako sympatické řešení a lákavá pracovní příle-
žitost, pak je ten správný čas na změnu! Part-
ners market v Litomyšli právě rozšiřuje svůj tým.
Zkušenosti z finančního prostředí jsou výhodou,
ale nejsou podmínkou. Přístup ke klientům je
u nás zcela odlišný než v klasických finančních
institucích. Není to o nabídce produktů, protože
takový je plán, ale o hledání cest pro naplnění
současných i budoucích přání běžného člověka.
„Chtěli jste vždy pracovat v příjemném kolektivu
a skvělé pracovní atmosféře? Na místě kde si vás
tým váží a šéf dokáže správně ocenit? S mož-
ností flexibilní pracovní doby a řadou dalších

benefitů? Věřím, že ano, protože přesně takovou
práci jsem dříve chtěl já sám. Dnes mám mož-
nost takové prostředí vytvářet pro svůj tým a i vy
se můžete stát jeho součástí. Práce vás přece
musí hlavně bavit,” říká Jan Javůrek, ředitel po-
bočky. Chcete vědět více? Bližší informace
získáte na pobočce Partners market na Smeta-
nově náměstí nebo na webu market.partners.cz/
litomysl.

Jana Javůrková

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.

„I důchodci
sportují”

První  sportovní hry seniorů v Litomyšli se usku-
tečnily začátkem června ve Sportovním areálu
za sokolovnou. K soutěžím se přihlásilo 40
účastníků a další přišli své kamarády podpořit.
Soutěžní disciplíny byly vybrány tak, aby se
mohli zúčastnit všichni – podmínkou byl věk
alespoň 60 let a vztah k pohybu a legraci.
Hry byly zahájeny malou rozcvičkou a potom
účastníci na jednotlivých stanovištích  plnili
dané úkoly.  Na správné provedení úkolů dohlí-
želi studenti SPGŠ a v příjemné atmosféře
areálu mezi svými kamarády tak  strávili všichni
krásné dopoledne. Díky podpoře města Litomyšl,
tiskárně HRG a fy Saint Gobain si všichni odnesli
malé dárečky.
A na  pomyslné stupně vítězů vystoupila a od-
měny pro vítěze v dané kategorii si odnesla  paní
Anna Žabková a Milan Slušný. Ještě jednou gra-
tulujeme.         Dana Kmošková, foto: M. Havran

Najdete nás na facebooku!  www.facebook.com/litomysl.lilie
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Den otevřeného
nebe
Každým rokem Spolek leteckých modelářů Lito-
myšl začátkem měsíce června zahajuje sezónu
setkáním modelářů s názvem „Den otevřeného
nebe” na letišti ve Vlkově. Ne jinak tomu bylo
i letos, akci jsme měli naplánovanou na sobotu
10. 6. Počasí nám v podobě silného deště v noci
a ještě ráno tentokrát ale nepřálo. Protože ani
sobotní předpověď počasí nebyla ideální, tak
hlavní garant za spolek Libor Hrabálek tedy roz-
hodl, že akci přesouvá na 11. 6. a udělal  dobře.
V neděli bylo ideální modelářské počasí, lehký
větřík, teplo a skoro jasno. I přes přesunutí ter-
mínu na poslední chvíli se sešlo 20 pilotů se

Cvičení a plavání
pro seniory
Téměř každý čtvrtek ve školním roce ve 12 h se
schází v litomyšlském bazénu parta cvičenek,
kterým se těžko hádá věk. Jsou to elegantní
dámy, které neváhají obléknout plavky a pravi-
delně docházet na bazén, aby procvičily a posí-
lily své tělo i ducha. Je to parta správných děvčat
se smyslem pro humor. Setkávat se s nimi je ra-
dost, mají zdravý životní optimismus, který do-
káží předávat i dalším. Letošní sezóna skončila,
ale již nyní se těšíme, až se opět v září 2017 se-
jdeme u bazénu, podělíme se o své letní zážitky
a opět rozvíříme vodu. Pokud máte chuť i vy
udělat něco pro své zdraví, neváhejte se k nám
přidat, těšíme se na vás. A vám, milé stálice, dě-
kuji za přízeň a hezké chvíle s vámi. Na viděnou
v září.                                           Dagmar Marková, 

Městský bazén Litomyšl, foto: archiv

Pojišťovací poradce 
pro správu klientského kmene 

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG v současné době hledá pro kancelář
v Litomyšli kolegyni či kolegu, který chce dělat obchod na úrovni.
Nehledáme podomní prodejce, zvoniče na zvonky, či zoufalé telefonisty,
volající na telefonní seznamy od A až do Z. Vlastních klientů máme dost
a potřebujeme pro ně zajist dobrý a kvalitní servis. 

Náplň práce
• péče o stávající klientelu a rozvoj obchodních vztahů u nových klientů
• konzultace a výběr vhodných produktů dle potřeb klientů
• vedení obchodních jednání, včetně vytváření nabídek a uzavírání smluv
• evidence požadavků zákazníků a dalších obchodních aktivit

Očekáváme
• SŠ vzdělání ukončené maturitou, pozice je vhodná i pro absolventy/tky
• uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) podmínkou
• výborná znalost českého jazyka podmínkou
• příjemný hlasový projev a vystupování, výhodou zkušenost z call centra
• energická, ale i empatická osobnost, schopná zvládat stresové situace,
• chuť učit se novým věcem a schopnost týmové spolupráce
• pečlivost, orientace na klienta, flexibilita, tah na branku, aktivní přístup

ke svěřeným úkolům
• samostatnost, zodpovědnost a loajalita vůči firmě

Co Vám nabízíme
• zázemí stabilní pojišťovny a mezinárodní skupiny Vienna Insurance

Group
• zaměstnanecký pracovní poměr
• odpovídající mzdové ohodnocení – základní mzda + bonusy (přehledný

a průkazný motivační systém),
• přidělený kmen klientů
• nadstandardní zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, zdravotní

volno, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a životní
pojištění,.....)

• rozvojový systém školení prodejních a komunikačních dovedností
• profesní perspektivu jak v rámci společnosti, tak i v zázemí pojišťovací

skupiny VIG
• pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu

neurčitou
• 5 týdnů dovolené, 3 dny sickday, stravenky, příspěvek na životní

pojištění a doplňkové penzijní připojištění,…

Kontakt:
e-mail: kfaltysova@koop.cz 
tel. 607 876 473 

svými modely. Opět se potvrdilo, jak je Vlkovské
letiště mezi modeláři oblíbeno. Přijeli kamarádi
z Letovic, Ústí nad Orlicí, Hradce Králové, Dob-
rušky a samozřejmě členové SLML. Akci jsme ve-
řejnosti prezentovali pouze na našich webových
stránkách, ale i tak letiště navštívilo několik di-
váckých příznivců modelářství. Po celý den ná-
sledovaly za sebou lety modelů letadel, ale
i vrtulníku. Na své si přišli i příznivci aerovleků.
Setkání proběhlo v přátelském duchu a účastníci
odjížděli domů spokojeni.

Petr Janoušek SLML, foto: archiv
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50 let
windsurfingu
YCL – vodní sporty v roce 2017 zahájily letošní
letní sezónu 36. Otevřením Velkého Košíře
v novém areálu. V průběhu celého dne si dospělí
návštěvníci i děti užili jízdu nejen na pevných
i nafukovacích paddleboardech, ale také na
rychlém sportovním šlapadle Conger. Děti si ne-
nechaly ujít pohybové a průpravné hry pro
paddleboarding a windsurfing. Počasí bylo
pestré a akci přálo. Teplé letní dopoledne vystří-
daly májové přeháňky a na závěr umožnil silný
vítr předvést členům oddílu ukázkovou jízdu
v plné rychlosti ve skluzu na windsurfingových
prknech. Děti z kroužku vodních sportů pod DDM

se účastnily této akce poprvé a zajely si slalom
na paddleboardech mezi bójkami. Díky zastře-
šení areálu třemi stany probíhala akce po celý
den. V rámci oficiálního Otevření jsme společně
pokřtili nové logo a zapůjčený prototyp rychlo-
stního šlapadla Conger pro sportovní využití
v oddílu. Nechybělo také poděkování jak členům
oddílu, kteří přiložili ruku k dílu nad rámec svých
povinností, tak starostovi města Litomyšle Ra-
domilu Kašparovi a místostarostovi Josefu Ja-
nečkovi za podporu a spolupráci při dokončení
a finálních úpravách areálu vodních sportů na
Velkém Košíři. Letošní Otevření bylo výjimečné
také tím, že jsme si připomněli 50 let od vzniku
windsurfingu ve světě, kdy první windsurfingový
plovák spustil na vodu 21. 5. 1967 Jim Drake v ka-
lifornském zálivu. 

Za YCL-vodní sporty Pavel Saqua, 
foto: Jan Vavřín

Motokrosař Bartoš je po Pacově třetí,
stejná příčka mu patří i v seriálu ME! 
Na oblíbené dráze v Pacově na Pelhřimovsku
pokračoval 4. června domácí šampionát MMČR
– Buksa/Ados motokros 2017 již třetím dílem.
Tentokrát dorazilo na okruh do Pacovského Pro-
padu na 180 závodníků ze sedmi zemí, a z to-
hoto důvodu byly už i samotné ranní kvalifikace
velice dramatické. V odpoledních jízdách udělal
svým výkonem velkou radost příznivcům Orion
Racing KTM týmu nestárnoucí Petr Bartoš (37),
který v nejsilnější kubatuře MX1 vybojoval celko-
vou stříbrnou pozici za Martinem Michkem
(Buksa/Ados KTM Team), třetí dojel – letos
úspěšný borec v mistrovství světa Jaromír Ro-
mančík (JD 191 RT). Bartoš podal fantastický
výkon hned v úvodním motu, kdy prosvištěl
cílem dokonce jako první, za sebou nechal celé
startovní pole! Průběžně se posunul v republi-
kovém šampionátu na třetí pozici, když po Pa-
cově vede suverénně obhájce titulu Michek. „Za
svůj výkon musím poděkovat především týmu
Orion, mám od nich dlouhodobě vynikající pod-
poru, navíc letos slavíme jubileum – 20 let zalo-
žení týmu, takže si to z fanoušky užíváme,
a každý takový úspěch je prostě bomba," řekl po
dojezdu spokojeně matador Bartoš. Další zá-
stupce družstva z Litomyšle – Jonáš Nedvěd bral
ve skupině MX2 celkově 12. místo za umístění
(5/20), hlavně první jízda byla od Jonáše hodně
dobrá. Mistrovství vede dravý Maďar Bence
Szvoboda (Buksa/Ados), Nedvěd je osmý. Ve Ve-
teránech letos zase kraluje Martin Žerava (MAX
2), své dominantní postavení potvrdil i tady.
Barvy Orionu hájil úspěšně Slovák Ivan Černý

třetím místem a tato příčka mu patří i po třech
odjetých kláních. Němka Steffi Laier (Buksa/
Ados) nemá konkurenci v ženské kubatuře,
ovšem tuhé boje vidí diváci o další umístění.
Škoda, právě z tohoto důvodu se zde zranila
zástupkyně Orionu Jana Antošová, když upadla
z nadějné pozice a zlomila si klíční kost, v seri-
álu klesla na 11. místo.
Republikový šampionát se tentokrát přesouvá 2.
července do Opatova u Svitav. Seriál ME třídy
Open měl další dějství ve Slovinsku. Bartoš si
zde počínal velice zkušeně a nakonec vystoupil
po dobrých výkonech na stupně vítězů, za sou-
rozeneckou dvojicí domácích dravců Peter a Jer-
nej Irtovi. Po pátém závodě ME je Bartoš třetí,
hned za ním figuruje Nedvěd, který byl ve Slo-
vinsku klasifikován až jako třináctý.

Petr Kovář, foto: archiv stáje

Kdo jsou hasiči a co dělají
Když slyšíme, jak houkají sirény, a vzápětí se
okolo nás přeženou hasičské vozy, každého
hned napadne, kdepak nám zase co hoří.
Pro většinu lidí jsou hasiči jedni, ale ve skuteč-
nosti se určitým způsobem rozdělují na ty, kteří
si práci hasiče vybrali za své povolání, a ty, kteří
tuto činnost vykonávají dobrovolně ve svém vol-
ném čase. Všem dohromady ale jde o společnou
věc – rychle a kvalitně pomoci těm, kteří se do-
stali do nebezpečí, a je ohroženo jejich zdraví,
životy či jejich majetek.
Chtě nechtě se musíme zmínit i o právních před-
pisech, kterými se hasiči řídí. Jedná se zejména
o zákon o Hasičském záchranném sboru České
republiky, který upravuje podmínky profesionál-
ních hasičů, a dále zákon o požární ochraně, ve
kterém je mimo jiné provedeno členění jednotek
požární ochrany na čtyři základní skupiny: HZS
kraje a HZS podniku – to jsou ti, kteří vykonávají
práci hasiče jako své zaměstnání. JSDH podniku
a JSDH obce – to jsou hasiči, kteří svoji činnost
vykonávají dobrovolně mimo svoje zaměstnání.
Když se vás zeptáme, co dělají hasiči, nejčastěji
uslyšíme odpověď, že hasí požáry, ale jejich čin-

nost je velmi rozmanitá. Jedná se mimo jiné
o výjezdy k dopravním nehodám, kde vyprošťují
osoby z havarovaných vozidel a poskytují pře-
dlékařskou pomoc. Tyto výjezdy tvoří více jak
polovinu všech případů.
Mezi další činnosti patří čerpání vody z objektů,
likvidace olejových havárií a úniků nebezpeč-
ných látek. V mnoha případech je nutná tech-
nická nebo technologická pomoc.
Toto je činnost, kterou provádí tzv. represivní
složka. Můžeme se ale setkat i s hasiči z odboru
prevence HZS, kteří se zabývají schvalováním
projektové dokumentace a účastní se kolaudací
objektů. Další provádějí kontroly u právnických
a podnikajících fyzických osob a u obcí. Po po-
žáru zjišťují příčiny vzniku požáru.
V neposlední řadě výčtu činností u hasičských
záchranných sborů krajů je ochrana a výchova
obyvatel, krizové a havarijní plánování. Když si
vzpomeneme na povodně, pak je nám jasné, že
potřebujeme i tyto plány.
Přejme všem hasičům, aby měli co nejméně vý-
jezdů a práce. 

Karel Zeman

PADDLEBOARDING
WINDSURFING
KEMPY 2017

Tenis kurz – Osík
přispívá VZP

www.pireo.info 
Mgr. Pavel Saqua, 776 056 801

Řádková inzerce
Pronajmu pěkný byt 2+1 – 64 metrů čtverečních-
na Smetanově náměstí. K nastěhování bude
volný 1. 10. 2017. 774 114 934.  •  Prodám velké
květiny  Oleandru  a Hořcový stromek. Osobní
odběr, cena dohodou. Kontakt: 776 194 725  •
Nabídněte do sbírky starou panenku až do roku
1980 možno i staré chodičky každá potěší
i různé doplňky za rozumnou cenu. Předem moc
děkuji. Tel. 739 307 646.  •  Prodám pěkný rohový
stůl na zakázku + 3 desky k tomu. Levně doho-
dou. Tel. 739 307 646.

Pozvánka na závody v bikeparku
V sobotu 5. 8. 2017 se v litomyšlském bikeparku
uskuteční již 4. ročník oblíbených závodů s ná-
zvem „OFF THE WALL JAM vol. IV”. Jedná se o po-
hodovou akci, oblíbenou jak mezi závodníky, tak
mezi diváky, kteří vždy tvoří skvělou atmosféru
závodů. Minulý ročník se akce zúčastnilo do-
konce více závodníků než na mistrovství České
republiky, což svědčí o tom, že je akce mezi zá-
vodníky velmi oblíbená.
Závod je rozdělen do celkem 6 disciplín, a to: skok
do výšky, nejdelší náskok na kolo, nejlepší jízda,
nejvyšší bunny hop 180, step up jam a resi jam.
Soutěžit se bude o věcné ceny od partnerů akce

a finanční odměny ve výši 10.000 Kč. Novinkou to-
hoto ročníku je soutěž o kameru Sencor, kterou
vyhraje jeden z diváků formou tomboly.
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu ko-
nání akce. Začátek akce je od 13.00 hod., ale bi-
kepark bude otevřen veřejnosti a závodníkům již
od 10.00 hod. Vstupné na tuto akci je jako každý
rok zdarma. 
Po skončení závodů se uskuteční after party,
a to na Primátorské hrázi v areálu Fotbal golfu. 
Více informací o dění v bikeparku naleznete na
stránce www.facebook.com/bikeparkLITOMYSL.

Zdeněk Nepraš
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Stratílek Trail Running Toulovcovy maštale 2017
V neděli 28. května se v Budislavi uskutečnil
I. ročník běžeckého závodu nazvaného Stratílek
Trail Running Toulovcovy maštale. Za krásného
slunečného a teplého počasí se na start posta-
vilo 76 závodníků – od pokročilých a zkušených
borců až po běžné rekreační sportovce a vyzna-
vače běhu v přírodě. Na běžce čekaly celkem 3
trasy různých délek. Od 20 km trati pro nejzdat-
nější přes 10 km střední trasu až po nejkratší
5 km trať pro začátečníky. 
Úderem 10. hodiny byl závod odstartován a na
svoji zvolenou trať vyrazilo 37 mužů a 39 žen.
Organizátoři připravili pro účastníky pestrou trať,
která byla vedena po lesních cestách, po lou-
kách s krásným výhledem do okolí a také ro-
mantickým úsekem podél řeky Desinky, kde dále
následovala jedna z nejnáročnějších pasáží, ve-
lice technická, se závěrečným stoupáním
k Chatě spisovatelů. Vzhledem k panujícímu hor-
kému počasí přišly vhod i občerstvovací stanice,
které byly celkem 3 a nabídly nejen nápoje, ale
i různé pochutiny na doplnění energie. Trasy
startující dovedly do míst, která nejsou tolik
známá a přitom jsou velice atraktivní a mají své
jedinečné kouzlo.

V hlavním závodě na 20 km zvítězil mezi muži
Viktor Podškubka z Eleven Run Teamu, mezi že-
nami Jana Klinecká z klubu MK Hlinsko. Na pro-
střední trase se zapsali mezi vítěze Jáchym
Kovář z TJ Dukla Praha a Alena Voborníková
z Chotěboře. Nejkratší distanci zvládli nejrychleji
Jan Němec z TJ Sokol Osík a Štěpánka Košňarová
z Janova u Litomyšle. Všichni závodníci, kteří se
dostali na stupně vítězů, obdrželi originální pa-
mětní plakety a hodnotné ceny. Respekt si však
zaslouží všichni, kteří se v horkém dni prali s ná-
ročnou tratí a dokázali zvládnout všechny ná-
strahy terénního běhu.
Součástí závodů byl i doprovodný program,
jehož součástí bylo testování běžecké obuvi
značky SALOMON, které uspořádal kolektiv
Domu sportu Stratílek, různé soutěže, mezi
které patřilo originální Budislavské Bedno-klání
aneb s Rytířem Toulovcem do nebes, a také ve-
lice chutné grilování. 
Přestože se jednalo o I. ročník, akce byla skvěle
zorganizovaná, nikomu se nic nestalo a všichni
účastníci svůj závod úspěšně dokončili a dora-
zili v pořádku do cíle, což je ze strany pořada-
telů vždy nejvyšším cílem. Za to patří dík všem,
kteří se na pořádání závodu podíleli – zejména
hlavním organizátorům Veronice Samkové
Stratílkové a kolektivu Domu sportu Stratílek
Litomyšl, děvčatům Andree Stejskalové a Olze
Radimecké – Růžoffky v běhu, Štěpánu Hege-
rovi a celému kolektivu ze spolku Toulovcovy

Velká cena Litomyšle
V termínu 6.-11.6. se v areálu Jiřího Skřivana
v Suché u Litomyšle konalo jedno z kol extrali-
gového seriálu soutěží v parkurovém skákání,
Velká cena Litomyšle 2017. Prodloužený víkend
nabídl celkem 18 soutěží a startovní pole v nej-
obsazovanějších soutěžích čítala přes 90 dvojic.
První Finále nedělního programu se konalo pro
juniorské jezdce. Na startovní listině Czech Ju-
nior Cupu bylo celkem 48 dvojic, do rozeskako-
vání jich postoupilo 21. Kvalitní a rychlé výkony
zajistily divácky velmi atraktivní rozeskakování.
Nejrychlejší dvojicí byla Valentýna Kuková s Vi-
darou (JK Delta) a získala tak cenné vítězství. Na
druhý stupínek vyskočila Markéta Miková
a Radek, třetí byla brněnská dvojice Mariana
Michlíčková a Doretto, jedna z prvních startují-
cích dvojic v rozeskakování, jejichž čas dlouho
čekal na překonání.
Po poledni byl odstartován parkur stupně „ST**”
U25 pro jezdce do 25 let. Parkur stavitele Petra
Maška bych velmi technický a do rozeskakování
se nakonec čistým parkurem probojovalo šest
dvojic. První do rozeskakování odstartovala
Sandra Tomaidesová a Princess 4 (SS Tenerife)
a nakonec to byla jediná dvojice, která dokončila
kurz rozeskakování bez jediného trestného
bodu. O tři setiny sekundy se do stanoveného
času rozeskakování nevešla Kateřina Málková
a Dedijtje, její výsledek stačil na druhé místo.
O další půl sekundu pomalejší byla Eliška Hrdá
a Calimero 5, do Baníku Ostrava putoval bronz.
Vrcholem čtyřdenních závodů byla Velká cena
Litomyšle 2017, parkur stupně „T*” o výšce
145 cm. Základní kolo Velké ceny Litomyšle ab-
solvovalo 30 dvojic, do finále postupovalo 10
nejlepších. Velice dlouho se čekalo na první bez-
chybnou dvojici, základní část se bez zaváhání
povedla až 28 startující dvojici, Barboře Toma-
nové s Datasys Crocodile Dundeee (JK Dance
and Jump). Do finále dále postoupily 3 dvojice
s jedním trestným bodem za čas ze základního
parkuru a 6 jezdců se čtyřmi trestnými body.
Zkrácený parkur absolvovala první Barbora To-
manová v sedle Scarface (1 tr.bod ze základního
parkuru), jelikož měla jako jediná ve finále dva
koně, a skvělým bezchybným parkurem nasadila

laťku velmi vysoko. Z následujících jezdců žádný
nedokončil pod celkový výsledek 4 trestné body.
Poslední ve finále startovala opět Barbora, která
již měla jisté vítězství v sedle Scarface. Její druhý
kůň, Datasys Crocodile Dundee, dokončil parkur
taktéž bezchybně, ale s jedním trestným bodem
za čas. Pro Barboru to znamenalo, že dokončila
s oběma koňmi se ziskem jednoho trestného
bodu na zlaté i stříbrné pozici! Třetí místo doplnil
Ján Cigán starší ze Slovenska, jehož výsledek
byly celkově 4 trestné body a jeho parkur byl
rychlejší než v případě čtvrté Terezy Muckové
a Control Me Karsit (Stáj Karsit). Pětku nejlepších
uzavřel Jan Chýle a Cool Paradise (SS Chýle).
Všechna finále se však nekonala v neděli – v so-
botu později odpoledne se konalo Finále Ama-
teur Tour, soutěž pro amatérské jezdce na výšce
110 cm. Soutěž se jela klasicky – s rozeskaková-
ním – do kterého se probojovalo čistým zá-
kladním parkurem celkem sedm dvojic.
V rozeskakování rozhodl nejrychlejší čas, a ten
měla Michaela Špatná a Poison Ivy reprezentu-
jící JK Dianna Sobotovice. Na druhý stupínek vy-
skočila Hana Dastychová a Fatimou 15, bronz
brala Dana Pinkavová a La Cora 1.
Velká Cena Litomyšle se s námi loučí a pohárová
klání se s měsíční pauzou přesunují na olo-
moucké kolbiště.
Děkujeme za účast všem jezdcům a divákům za
fantastickou atmosféru! Těšíme se příště!

Text a foto: Michaela Javůrková

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

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

maštale a všem dobrovolným pořadatelům,
kteří odvedli velký kus práce. Poděkování patří
též všem sponzorům – Domu sportu Stratílek,
značce Nord Blanc, 4ever,  Alence Nonnové –
Kofekce Nonn a mnoha dalším, dále také městu
Litomyšl, Městským lesům Litomyšl, Odboru ži-
votního prostředí Litomyšl, obcím Budislav
a Poříčí  a Pardubickému kraji. Děkujeme též
všem závodníkům za účast a již nyní se bu-
deme těšit na příští ročník, kde se pro vás bu-
deme snažit připravit trasu vedenou přes
Toulovcovy maštale a přidáme též okruhy pro
děti. Kompletní výsledky a fotografie naleznete
na www.stratilek.cz.

Veronika Samková Stratílková,
foto: Zdeněk Samek
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Martin Doubek dojel dvakrát pátý 
Litomyšlský rodák Martin Doubek (Orion Racing
Litomyšl) letos při svém druhém vystoupení
v šestidílném seriálu – NASCAR WHELEN EURO
SERIES 2017 si na své konto ve třídě ELITE 2 při-
psal důležitá dvě pátá místa, když jasným suve-
rénem se stal Thomas Ferrando (Ford Mustang)
z Francie. Na legendárním okruhu Brands Hatch
Circuit se také o víkendu 10. – 11. června bojovalo

v prestižní kategorii ELITE 1, zde se podělili o ví-
tězství v sobotu – Anthony Kumpen (BEL, Che-
vrolet SS), následující den kraloval – Alon Day
(ISR, Chevrolet SS). Doubek, sedlající vůz Ford
Mustang rakouské stáje Renauer Motorsport,
v nabité konkurenci postupně zaujal třináctou
pozici, v neděli si ještě své umístění v cíli o jednu
příčku vylepšil. „Byl to tady zase pro diváky ne-
skutečný víkend (AMERICAN SPEEDFEST), po
oba dva dny navštívilo okruh kolem 100 000 di-
váků! Na mé nejoblíbenější dráze jsem chtěl bo-
jovat o stupně vítězů, ale v podstatě celý víkend
jsme ladili optimální nastavení vozu," prohlásil
po závodě Doubek.
Průběžné pořadí Euro Nascar po Anglii: Elite 1 –
1. Borja Garcia (ESP, Ford Mustang) – 173b. ...
16. M. Doubek (CZE, Ford Mustang, Renauer Mo-
torsport) – 108b. Elite 2. 1. T. Ferrando (FRA, Ford
Mustang) – 187b. ... 7. M. Doubek (CZE, Ford Mus-
tang, Renaer Motosport) – 139b. Příští vystou-
pení čeká Martina 29. – 30. července na opět
dalším legendárním okruhu tentokrát v němec-
kém Hockenheimringu.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: archiv stáje             

Skončil další ročník ligy malé kopané
V pátek  16. 6. proběhly na umělé trávě litomyšl-
ského stadionu poslední zápasy letošní sezony
malé kopané. Již dvě kola před koncem byl znám
letošní mistr.  Stalo se jím mužstvo SK Litomyšl
a po dvou letech se tak vrací na litomyšlský trůn.
O druhé místo se bojovalo až do posledního
kola. Nakonec stříbrnou pozici urvali hráči Dy-
nama Kolja. Obhájci loňského vítězství, Sokol

Tokyjo, se museli spokojit s bronzem. Na dalších
pozicích se pak umístily týmy SK Slavia, Combo,
Sedliště, Sokol Sloupnice, Mlaďáci, K2 Mechat-
ronic a AC Dárečci. Vedení ligy děkuje všem
zúčastněným hráčům a všem fanouškům. Vý-
sledky jsou možné ke zhlédnutí na webu:
www.minikopana-litomysl.cz

Jiří Gult

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
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Atletické okénko
V soutěži družstev proběhla 2. kola a naše druž-
stva byla velmi úspěšná. Dorostenci zvítězili
v Pardubicích a učinili výrazný krok k titulu kraj-
ského přeborníka a následně k postupu do če-
ského finále družstev. Pořadí v tomto kole bylo
následující: 1. Litomyšl, 2. Jaroměř, 3. AC Pardu-
bice, 4. N. Paka, 5. Chrudim, 6. Hradec Králové.
Nejvíce bodů tradičně získali vrhači, ale bodovali
všichni. Nejlepší výkony: Vilček koule 13,88 a disk
40,95; Vostřel v kladivu 53,60; Spěvák 110 př.
15,99 a 200 m 23,57; v dálce Petrů 530; výška
Zitko 160; Chadima 300 m př. 44,82. Stejně dobře
si vedla družstva mladšího žactva v Ústí nad Or-
licí. Kluci vyhráli před Svitavami a Žamberkem
a vedou i celkově, děvčata vyhrála před Svitavami
a Českou Třebovou a jsou celkově druhá, obě
družstva mají také šanci postupu do podzimního
krajského finále. Družstvo mužů v 2. kole v Pardu-
bicích opět obsadilo 2. místo za domácí AC,
P. Baar vyhrál 110 m př., Flídr výšku a trojskok,
V. Kozák oštěp, přínosem je zařazení 4 dorostenců
do druholigové soutěže a jejich úspěšné body.
Proběhly krajské přebory staršího a mladšího ža-
ctva ve Svitavách a přivezli jsme několik medailí –
zlato ml. žák Vávra 800 m (2:20,20), st. žákyně
Brýdlová výška (154 cm). 3. místa - ml. žák Němec
dálka (459); st. žákyně Novotná výška (145)
a dálka (470); štafeta žákyň na 4 x 60 m (Benková,
Brýdlová, Kopecká, Novotná). Úspěšní naši žáci
budou reprezentovat Pardubický kraj na olympi-
ádě mládeže – Lata v míčku a Brýdlová ve výšce.
Bratři Kozákové závodili na mezinárodním memo-
riálu L. Daňka v Turnově, kde T. Kozák potvrdil své
postavení v české špičce v kouli (16,99) 5. místem,
výkonnost se mu nepodařilo zopakovat na
mistrovství ČR v Třinci, kde skončil devátý,
V. Kozák obsadil v Turnově rovněž 5. místo v oš-
těpu 61,93. V Třinci medaile získali odchovanci na-
šeho oddílu, dnes v dresu Dukly Praha, J. Friš na
5 km a J. Kovář na 3 km překážek. To jsou dnes dis-
ciplíny, které nám u družstva mužů scházejí.   

Petr Jonáš

Fotbalisté se vrací do krajského přeboru
Poněkud nečekaný, ale o to příjemnější „dárek”
dostal litomyšlský fotbal na konci soutěžního
ročníku 2016/2017. Týmu mužů totiž okolnosti
přály natolik, že z konečného čtvrtého místa
v I. A třídě postupuje po dvouleté přestávce zpět
do přeboru Pardubického kraje.
Nutno poznamenat, že v průběhu jarní části se
celek Jiskry prezentoval zlepšenými výkony, do-
kázal bodovat prakticky se všemi předními
mužstvy soutěže včetně vítězného Dobříkova
a druhého Lanškrouna, ovšem po sérii tří porá-
žek v řadě na přelomu května a června se zdálo,
že jakékoli ambice přišly vniveč. Že se tak nako-
nec nestalo, to byla jednak zásluha výher v po-
sledních dvou kolech a posunu na čtvrtou pozici,
jakož současně i dalších faktorů, mezi něž pat-
řilo mimo jiné nepřihlášení se celku FC Libišany
do krajského přeboru. Tím se v něm objevilo
volné místečko a to zaplnila právě Litomyšl. Tre-
néři Ivo Svoboda a Jaroslav Ryba mají před
sebou nyní úkol připravit svoje svěřence natolik,
aby v silné konkurenci Svitav, Poličky, Moravské
i České Třebové, Chrudimi, Holic, Slatiňan a dal-

ších klubů obstáli. Jak se jimi to povede, to
budou moci fanoušci litomyšlského fotbalu sle-
dovat od druhého srpnového víkendu, kdy za-
číná nová sezona.
Nebyl to ovšem jediný dobrý výsledek fotbalo-
vého oddílu ve skončeném mistrovském ročníku.
Uspěli také dorostenci hrající ve společném
týmu se Slavojem Cerekvice, kteří v kvalitně ob-

sazeném krajském přeboru obsadili lichotivou
třetí pozici. A to mohou jen litovat krátkodo-
bého výpadku v průběhu jarní části, kdy pro-
hráli třikrát za sebou, protože nebýt toho,
rozhodně bylo v jejich silách bojovat i o prven-
ství v soutěži. V každém případě je v tomto ko-
lektivu skrytá slibná perspektiva do dalších let,
a to i z pohledu doplnění dospělého mužstva.
Mladší a starší žáci hráli ve společných týmech
se Sokolem Čistá a podařilo se jim zvítězit
v nadstavbových skupinách krajského pře-
boru, čímž napsali pozitivní tečku za sezonou.
Neméně důležité však je, že na nich byl patrný
i herní progres, což je pro budoucnost dobrá
zpráva. 
Nelze opomenout ani družstva přípravek,
která působila v okresních soutěžích, a mladší
elévové dokonce vyhráli na domácím stadionu
v závěrečném Poháru OFS Svitavy. Na napí-
navý penaltový rozstřel ve finále proti Čisté,
který si svojí atmosférou v ničem nezadal snad
ani s Ligou mistrů, jeho aktéři jen tak nezapo-
menou. Nejmenší litomyšlští fotbalisté teď
přecházejí do krajské soutěže, kde je konku-
rence o poznání náročnější a pro hráče i tre-
néry bude výzvou dokázat, jak moc se zlepšili
a že se nemusí soupeřů zvučných jmen bát.

Text a foto: Radek Halva
Novinky nezůstanou u ledu
Ledový čaj, káva nebo tříšť. Dokonce i Ledové
království. Navzdory letnímu počasí je led aktu-
ální po celý rok. Komu však v tuto chvíli chybí,
jsou hokejisté, kteří se pečlivě připravují na další
sezonu. V Litomyšli tomu není jinak.  Pojďme se
však nejprve podívat, jak si naši hokejisté vedli
v uplynulé sezoně.
V nejmladší kategorii přípravek panuje největší
radost z toho, že ti nejmenší hokejisté mají
zájem o bruslení, které je jejich hlavní činností.
Tito mladí hokejisté totiž nehrají na body a obej-
dou se i bez tabulek. Hlavní je, že zájem o hokej
v Litomyšli je. O kategorii výše u elévů je situace
také dobrá a projevuje se zde i toliko potřebný
talent některých hráčů. Starší žáci hráli Krajskou
ligu a oproti minulé sezoně zde bylo patrné zlep-
šení. Pod vedením nového trenéra Stanislava
Mečiara skončili nakonec šestí.
Nejúspěšnější kategorií posledních dvou sezon
je dorost. Ten v uplynulé sezoně obhajoval titul.
„Téměř celou sezonu byli naši borci na čele ta-
bulky a vyhráli základní část. Svou kvalitu po-
tvrdili v play-off, kdy bez zakolísání došli až do
finále, kde podlehli celku ze Světlé nad Sázavou,”
konstatoval předseda hokejového oddílu Petr
Fila. O něco horší je situace v juniorském týmu,
který trápí nedostatek hráčů. Vypomáhat museli
tedy dorostenci, kteří ani po spojení týmu s cel-
kem ze Skutče nedokázali tým táhnout tabulkou
vzhůru. Dalším obhájcem titulu z předešlé se-
zony bylo „béčko mužů”. Tomu se podařilo vy-

hrát základní část a nakonec vybojovat bronzové
umístění.
V A-týmu mužů došlo před sezonou k poměrně
značným změnám. Některým hráčům nedovolo-
valy nastupovat na led pracovní povinnosti a jiní
ukončili hráčskou kariéru. Kolísavé výkony ne-
stačily na postup do nejlepší šestky. Čtvrtfiná-
lový zápas s Moravskou Třebovou bylo sice
krásnou pozvánkou na souboje v Poháru Vladi-
míra Martince, ale nakonec ani v něm se nepo-
dařilo ukázat kvality týmu. „Konečné osmé
místo je určitě zklamáním,” poznamenal Petr
Fila. Pozitivní je však fakt, že se do bojů o nej-
vyšší příčky zapojili mladí hráči.
Příznivci hokeje  jsou jistě zvědaví, jaká bude ná-
sledující sezona. Už teď je možné říci, že plná
změn, a to k lepšímu. V pravé řadě se konala
v dubnu valná hromada, kde bylo zvoleno sta-
ronové vedení klubu. Předsedou zůstal Petr Fila
a na funkci místopředsedů byli zvoleni Petr Vo-
říšek a Martin Vandas. Dalšími členy jsou Aleš
Bečvář, Ladislav Klement, Milan Vičar a Vladimír
Vích. Práce v kontrolní komisi se ujali Karel Ka-
lousek, Petr Bažant a David Večeřa.
Změny doznaly i trenérské posty. Naprostou no-
vinkou je, že bude mít litomyšlský hokej profesi-
onálního trenéra mládeže. Stane se jím držitel
nejvyšší trenérské třídy A, trojnásobný vítěz ligy
s Jihlavou a Pardubicemi Stanislav Mečiar, který
v minulé sezoně trénoval A tým. „Trenér Mečiar
se zaměří pouze na mládež. Věnovat se bude
předškolním dětem, přes přípravky, mladší
a starší žáky až po oba dorosty. Je to velký milník
v litomyšlském hokeji, kdy naše děti bude tréno-
vat zkušený profesionál,” sdělil Martin Vandas.
Pokud bude v budoucnu dostatek dětí, které
budou mít chuť sportovat, tak jim bude zajištěno
profesionální vedení. Profitovat z tohoto kroku
budou samozřejmě nejen hráči, ale samozřejmě
i diváci. Známé je také jméno nového trenéra
u A týmu. Do Litomyšle se vrací Jan Svatoš, který
má za úkol dát dohromady tým na další sezonu.
Fanoušci se včas dozvědí, kdo se objeví na ledě
s lilií na prsou.

Petr Fila, předseda hokejového oddílu, 
foto: Petr Šilar


