
Tři výrazné osobnosti obdrží Plakety
Rady města Litomyšle

Budeme mít stavbu roku?
Letos se již po osmé koná soutěž Stavba roku
2017 v Pardubickém kraji a Litomyšl v ní má
svého kandidáta na vítězství. O prvenství
v klání o nejlepší dílo se totiž uchází přístavba
piaristické koleje. Tento  moderní objekt od ar-
chitektů Aleše Buriana a Gustava Křivinky za
více než 20 milionů korun slouží jako multi-
funkční budova, najdeme v ní například obřadní
síň a knihovnu Univerzity Pardubice. Přístavba
funguje od léta roku 2015 a její dokončení zá-
roveň formálně uzavřelo projekt revitalizace
zámeckého návrší v Litomyšli za více než 400
milionů korun. Moderní budova je v soutěži při-
hlášena v kategorii staveb občanské vybave-
nosti a uchází se rovněž o úspěch v hlasování
veřejnosti, podpořit ji můžete na adrese stav-
baroku.pardubickykraj.cz/anketa.
Stavba roku 2017 v Pardubickém kraji má za
cíl seznámit širokou odbornou i laickou veřej-
nost s úrovní současného stavebnictví, archi-
tekturou a projektováním v Pardubickém kraji.
Organizátoři rovněž chtějí podpořit kvalitní re-
alizace staveb na vysoké stavebně technické,
uživatelské a estetické úrovni a zviditelnit
stavební kulturu a výsledky práce architektů,
stavebních inženýrů a dodavatelských firem

v Pardubickém kraji. V osmičlenné odborné
porotě zasednou zástupci Pardubického kraje,
členů ČKAIT, Svazu podnikatelů ve stavebnic-
tví a odborné veřejnosti. Předběžný termín vy-
hodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění
výsledků je 19. září 2017 od 17.30 hod. v sále
Jana Kašpara, Komenského nám. č. 120 v Par-
dubicích. Litomyšl se v soutěži již v minulosti
úspěšně umístila s nově opravenou budovou
regionálního muzea, jež získala titul Stavba
roku 2015.     -mv-

Jednání o podobě dálnice
D35 u Litomyšle

Městská galerie slaví
40 let existence

Chystá se Litomyšlský
architektonický manuál

Litomyšl je známá jako město kultury, proto ne-
překvapí, že jeden z oceněných patří mezi výrazné
osobnosti v této oblasti společenského života.
PETR JIŘÍČEK (37), jehož známe hlavně coby sbor-
mistra, hudebního pedagoga a skladatele, získá
plaketu za své letité působení v Základní umě-
lecké škole Bedřicha Smetany v Litomyšli, kde vy-
chovává nové talenty. Umělec je rovněž aktivní
osobností a svou tvorbou, zmiňme například scé-
nickou kantátu Hodinky, přispívá k rozvoji kultur-
ního života v Litomyšli.
Velice úspěšný rok zažívají naši sportovci a mezi
letošními laureáty najdeme jednoho z nich.
IVO STRNAD (69) se stal halovým mistrem světa
v atletice veteránů.  Z akce konané v jihokorej-
ském městě Tegu si na jaře odvezl tři medaile
v kategorii M65 – zlatou ve skoku o tyči za výkon
340 centimetrů a v dalších kláních vybojoval dva
bronzy za výkony ve skoku do výšky (151 centime-
trů) a běhu na 60 metrů překážek (9, 97 vteřiny).
Ocenění rovněž získává za skvělou propagaci ve-
teránského sportu a pozitivní vliv, který jeho vý-
sledky mají na mladší sportovce.
Třetím nositelem plakety se stane muž, který se
dlouhá léta podílel na zajišťování bezpečnější
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S blížícím se koncem roku 2017 přichází opět čas bilancování a s ním spojené předávání Plaket
Rady města Litomyšle. I letos ocenění získají lidé, kteří se významně zasloužili o rozvoj na-
šeho města či jeho reprezentaci v různých odvětvích lidské činnosti. Z celkem osmi nominací,
které v uplynulých měsících poslali Litomyšlané na adresu městského úřadu, nakonec radní
vybrali po dlouhém zvažování tři osobnosti.

Zpravodaj města Litomyšle

1. srpna 2017
Ročník XXVII.8

Litomyšle pro občany i turisty. KAREL RAJMAN
(60) pracoval od roku 1991 v řadách městské poli-
cie, přičemž od roku 1994 v ní působil coby velitel.
Za tu dobu vykonal pro obyvatele i město řadu zá-
služné činnosti a aktivně se podílel na udržování
pořádku, zajišťování dopravní bezpečnosti i po-
skytováni pomoci při organizování kulturních
a společenských akcí ve městě. Svým klidným vy-
stupováním a profesionalitou se rovněž zasloužil
o zlepšení obrazu městských strážníků v očích ve-
řejnosti.
„Rozhodování o tom, komu cenu udělíme, nebylo
vůbec snadné a osobnosti, na něž se letos nedo-
stalo, mají velkou šanci ocenění získat v následu-
jících letech. strana 6 >

Litomyšlské dny
barokní tradice
se po roce vrací
Druhý ročník unikátního duchovně kultur-
ního festivalu Litomyšlské dny barokní
tradice se uskuteční v termínu 13. – 20. 8.
2017 a opět svým originálním programem
přinese ducha barokní doby do Litomyšle
a jejího okolí. Festival, který si klade za cíl
připomenout dosud živé dědictví barokní
kultury a spirituality, pořádá Římskokato-
lická farnost – proboštství Litomyšl a zá-
štitu nad letošním ročníkem převzali
Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký,
Mons. Pavel Konzbul, titulární biskup lito-
myšlský, a Radomil Kašpar, starosta
města Litomyšl. První ročník festivalu
sklidil značný úspěch a ohlas u věřících
i u lidí, kteří do kostela běžně nechodí,
a byl příznivě přijat i odbornou veřejností.
Z těchto důvodů, i z důvodu, že rok 2017
byl oficiálně vyhlášen Rokem baroka, se
organizátoři festivalu rozhodli pro jeho
pokračování, přičemž připravovaný druhý
ročník festivalu ve svém programu při-
nese i několik novinek. Na první novinku
se můžeme těšit v úterý 15. 8. v 19 hodin,
kdy bude na II. zámeckém nádvoří uve-
dena barokní divadelní hra Obrazy ze ži-
vota svaté Kateřiny v podání divadelního
souboru Lauriger, který má s inscenová-
ním barokního divadla bohaté a dlouho-
leté zkušenosti
O programu letošního ročníku se více 
dočtete na straně 5.
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady
 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání

veřejného prostranství – části Klášterních za-
hrad o velikosti 200 m2 v termínech 22. 7., 5. 8.
a 19. 8. 2017 za účelem pořádání divadelního
představení.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru ul. 9. května
v období od 26. 6. 2017  do 31. 8. 2017 za účelem
provádění stavebních prací na výměně vodovod-
ního řádu.

 RaM souhlasí z důvodů omezení těžeb v pří-
rodní památce Nedošínský háj a zachování vy-
rovnanosti těžebních možností v následujícím
období s celkovou výší těžby po dobu platnosti
LHP (2017 – 2026) maximálně ve výši 155.000 m3

b.k.
 RaM bere na vědomí předložený protokol

o vyhodnocení nabídek na zhotovení zakázky
„Protipovodňová opatření pro město Litomyšl”
vyhotovený v souladu s vydanou řídící doku-
mentací. Jako nejvýhodnější vyhodnotila na-
bídku firmy EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí. 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci
podpůrných místních sbírkových akcí na konto
Pomozte dětem.

 RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
3.000 Kč žadateli Spolek přátel Růžového pa-
loučku na úhradu nákladů souvisejících s orga-
nizací tradiční Slavnosti na Růžovém paloučku.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Soutěž o autora fotografií pro Litomyšlský ar-
chitektonický manuál (LAM)", vyhotovený v sou-
ladu s vydanou řídící dokumentací (směrnice ev.
č. OS/1203/R). Jako nejvýhodnější vyhodnotila
nabídku fyzické osoby Nikola Tláskalová. RaM
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto vybranou firmou.

 RaM pověřuje na základě rozhodnutí prezi-
denta republiky č. 135/2017 Sb., o vyhlášení
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, organizací voleb ve dnech 20. –
21. 10. 2017 tajemníka MěÚ Ing. Pulgreta, vedoucí
správního odboru M. Holasovou a vedoucího
majetkoprávního oddělení, odboru rozvoje a in-
vestic města Ing. Chadimu.

 RaM souhlasí v souladu s ust. § 34a odst. (3)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů s použitím znaku města na vý-
robu českých soukromých známek s přítiskem
do soukromé sbírky

 RaM projednala výsledek výběrového řízení
na ředitele příspěvkové organizace Městská ga-
lerie Litomyšl. RaM jmenuje od 1. 11. 2017 jako ve-
doucího zaměstnance do funkce ředitele výše
uvedené příspěvkové organizace paní Mgr. Danu
Schlaichertovou. Jmenování do funkce ředitele
je na dobu určitou do 31. 10. 2023.   

Více na www.litomysl.cz

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

Upozornění

Veřejnost se seznámila s plány na výstavbu
dálnice D35 v okolí Litomyšle

V současné době existují dvě varianty trasy, se
kterými byli přítomní seznámeni. První, původní
varianta, kterou preferuje ŘSD i ministerstvo do-
pravy, a druhá, upravená studie, kterou připra-
vila projekční kancelář na základě připomínek
zastupitelstva města Litomyšle, některých okol-
ních obcí a občanských iniciativ. 
Obě dvě varianty se v okolí Litomyšle musí držet
schváleného koridoru o šířce 600 metrů. Navzá-
jem se však liší například tím, že upravená vari-
anta více respektuje ráz okolní krajiny a je
vedena v zářezu v okolí Černé hory a Strakova.
Tím pádem by nebyly automobily jedoucí po
dálnici tolik vidět. Upravená varianta vychází
v některých úsecích lépe o několik decibelů
v propočtech týkajících se hluku spojeného
s provozem. Místní zemědělci by také nepřišli
o tolik kvalitní hospodářsky využitelné půdy.
Tuto upravenou variantu preferují obce Strakov,
Janov i zástupci spolku „Pro Litomyšl” a někteří
občané a zastupitelé. Odmítá ji obec Němčice
a někteří občané Litomyšle bydlící v okolí sou-
časné silnice I/35. 
ŘSD však při obhajobě první varianty argumen-
tuje tím, že původní plán trasy respektuje
všechna zákonná nařízení a hladina hluku bude
podle nich i tak nižší, než hygienické normy
předepisují. Její příprava je podle ŘSD navíc
v mnohem pokročilejší fázi než v případě studie.
Dle propočtů ŘSD lze původní variantu realizo-
vat dříve a levněji. V neposlední řadě pak tato
varianta splňuje všechna kritéria, která musí být
při stavbě dálnice dodržena. 
V následné debatě o kladech a záporech jednot-
livých variant s otázkami vystupovali především
občané a členové spolku „Pro Litomyšl”, kteří

preferují upravenou variantu. Hlavní část debaty
se týkala toho, zda by v případě odklonu od va-
rianty preferované ŘSD došlo ke zpoždění vý-
stavby dálnice. Dle občanů, kteří si zjišťovali
informace na ministerstvech dopravy a život-
ního prostředí, by případné zdržení bylo jen
v rámci měsíců. S tím však zásadně nesouhlasí
vedení ŘSD. Podle nich je trasa dražší a nepřed-
stavuje, s výjimkou několika decibelů v části
trasy, žádnou další výhodu. Navíc kvůli přípra-
vám nutných podkladů a administrativním pro-
cesům se stavba dle ŘSD v případě zvolení
upravené trasy zdrží o dva a půl roku. Národo-
hospodářská ztráta dle jejich výpočtu pak před-
stavuje při zvolení trasy ze studie jednu miliardu
ročně.
Na jednání vystoupili kromě zástupců občan-
ského sdružení i další obyvatelé Litomyšle, kteří
apelovali na urychlení výstavby dálnice z dů-
vodu nadměrné dopravní zátěže, kterou trpí lidé
bydlící poblíž průtahu městem. Zástupci obyva-
tel Kornic vystoupili v diskuzi s připomínkou, že
obec bude výstavbou dálnice nejvíce poškozena
a s ohledem na až 11metrové náspy v okolí žádají
o zpracování úpravy trasy dálnice podobně, jak
o to usiluje Strakov a Janov.
Vzhledem k uvedeným nejasnostem vedení
města oslovilo příslušné ministry a úředníky, aby
se vyjádřili a přesně sdělili, zda by si výstavba
upravené varianty vyžádala nové posouzení
vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a další
kroky, které by výstavbu zdržely, a pokud ano,
tak na jak dlouho. Dle vyjádření ŘSD totiž v ob-
dobných případech posuzování čtyřpruhových
silnic situace vždy skončila vypracováním nové
EIA a zdržením v řádu let. Spor o variantu, která

se nakonec realizuje, ještě není u konce. Zásadní
slovo zde má investiční komise ministerstva do-
pravy, jež rozhodne, která varianta se nakonec
postaví. Dle dostupných informací by toto jed-
nání mělo proběhnout ještě v průběhu léta le-
tošního roku. O výsledku jednání přineseme
informace v dalších vydáních Lilie. Vzhledem ke
sporu o vedení trasy mezi ŘSD a některými okol-
ními obcemi bude o záležitosti trasování dálnice
jednat i zastupitelstvo města. -mv-

Na konci června došlo ve Smetanově domě ke slíbené schůzce projektantů z kanceláře APIS,
vedení pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic, Státního pozemkového úřadu a zástupců
města s veřejností. Cílem diskuze bylo občanům představit plány na výstavbu dálnice D35
v okolí Litomyšle. V tomto vydání Lilie přinášíme informace z téměř dvouhodinového projedná-
vání. 

Zákaz politické
inzerce 
se dotkne i Lilie
Tímto upozorňujeme občany Litomyšle a zde
působící politické strany na omezení inzerce ve
zpravodaji Lilie. V zákonech o volbách do Parla-
mentu České republiky, Evropského parlamentu,
volbě prezidenta a volbě do zastupitelstev krajů
je od začátku letošního roku účinný částečný
zákaz pro inzerci politických stran ve vybraných
periodikách. 
K volební kampani nelze nově využívat komuni-
kační média kraje nebo obce nebo právnické
osoby, která jsou ovládaná krajem nebo obcí.
Tento zákaz platí od data vyhlášení voleb prezi-
dentem až do ohlášení jejich výsledků. Vzhle-
dem k možným postihům proto v těchto volbách
nebudeme během politické kampaně poskyto-
vat prostor pro politickou inzerci žádné straně,
hnutí, uskupení ani jednotlivcům. Pro volby do
zastupitelstev obcí tento zákon v současné
době neplatí, v komunálních volbách tak budou
moci politické strany inzerovat. -mv-

Přípravy na
výstavbu nadchodu
pokračují
V červnovém vydání Lilie jste si mohli přečíst
prosbu o urychlenou výstavbu nového nad-
chodu u polikliniky. V současné době se zdá, že
by se Litomyšlané skutečně mohli v následují-
cích letech dočkat zahájení stavby. „O prázdni-
nách bylo zahájeno územní řízení. Čekáme, jak
to dopadne, a doufáme, že budeme moci pokra-
čovat v přípravách tohoto projektu. Na realizaci
nového nadchodu u polikliniky je totiž možné
získat dotaci pokrývající 80 až 90 % nákladů,”
přiblížil současnou situaci vedoucí oddělení roz-
voje MěÚ Litomyšl Antonín Dokoupil. Pokud by
vše šlo podle plánu a žádostem města by bylo
vyhověno, tak by se se stavbou nadchodu
mohlo začít již na podzim roku 2018. Celková
cena se v současné době odhaduje na zhruba 15
milionů korun.
Nový nadchod by měl nahradit stávající, který je
ve špatném technickém stavu a není bezbari-
érový. Denně po něm projdou stovky lidí, mezi
nimi jsou například pacienti zdravotního středi-
ska, děti mířící do školy a občané, kteří si potře-
bují vyřídit záležitosti na městském úřadu. -mv-
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Protipovodňový systém pomůže 
s ochranou životů i majetku
Obyvatelé Litomyšle se v historii již bohužel ně-
kolikrát přesvědčili o tom, kolik škody umí napá-
chat povodně. S ohledem na to se letos
v červenci podařilo formálně dokončit ambici-
ózní projekt, díky kterému se z dotace Operač-
ního programu Životního prostředí od listopadu
2017 do dubna 2018 v okolí toku Loučné nain-
stalují desítky zařízení výstražného a varovného
systému za 2,4 milionů korun. „V uplynulých le-
tech nás naštěstí povodně díky klimatickým
podmínkám netrápily, ba naopak by se dalo říci,
že vody v řece je méně než kdy předtím. Nic-
méně jak ukázala historie, tak se tento stav
může kdykoliv změnit. Už jsme zažili bleskové
povodně po několikadenních vydatných deštích
i po náhlém jarním tání a je nesmírně důležité,
abychom byli na tyto mimořádné situace připra-
veni. Proto nainstalujeme prvky varovného
a výstražného systému, které sice povodni sa-
motné nezabrání, přírodě zkrátka neporučíme,
ale dají lidem čas potřebný pro to, aby se včas

dostali do bezpečí a měli šanci minimalizovat
hmotné škody na majetku,” zdůvodnil realizaci
projektu místostarosta Josef Janeček.
Město do této doby nemělo dostatečně účinný
nástroj a systém pro prevenci škod způsobe-
ných povodněmi. Díky zmíněnému projektu
však bude Litomyšl mít nový digitální povod-
ňový plán a výstražný systém, které poslouží
pro prevenci a rovněž minimalizaci ohrožení lid-
ských životů a majetku. Povodňový plán bude
mít vazby na další podobné dokumenty a bude
ve vazbě na centrální databázi Povodňového in-
formačního systému. Dojde tak k efektivnímu
propojení toku informací, které jsou využívány
v povodňové ochraně města a místních částí
v době krizových stavů. Dále se předpokládá ze-
fektivnění práce složek integrovaného záchran-
ného systému a povodňových komisí.
Pro ozvučení části města, které se nachází v zá-
plavové zóně podél toku Loučné, bude techniky
instalováno 34 bezdrátových hlásičů a 86 re-

Zanedlouho se veřejnosti otevře nově zrekon-
struovaná hájenka v Budislavi. Pro obyvatele
i turisty to znamená, že se rozšíří nabídka pře-
nocování v okolí města, navíc v krásné budislav-
ské přírodě. Hájenka je v majetku města, které ji
v uplynulých měsících nechalo kompletně opra-
vit za téměř tři miliony korun. V budově jsou pro
návštěvníky připraveny celkem dva apartmány,
technické zázemí, uzavřený dvůr s posezením,
úschovna kol, zahrada s pergolou i dětské
hřiště. „Oba apartmány se skládají z ložnice,
obytné místnosti, kuchyňky a sociálního zaří-
zení. Celková kapacita je v tuto chvíli 12 lůžek,”
prozradil vedoucí odboru Městských lesů Lito-
myšl Petr Novák. V době uzávěrky srpnového
vydání Lilie se dokončovaly sadové úpravy, vy-
bavení budovy nutným inventářem a dolaďovaly
se provozní záležitosti, například ceník a pokrytí
Wi-Fi připojením k internetu. První návštěvníci
se budou moci ubytovat v září. Hájenka v Budi-
slavi se stala již třetím podobným zařízením,
které město provozuje. „Další dvě hájenky
máme ve Strakově a Kozlově. Jsou to rovněž re-
konstruované budovy poblíž krásné přírody. Po-
dobné investice do majetku města pokládám za
správné, protože opravujeme vlastní budovy,
které následně generují zisk,” prohlásil starosta
Radomil Kašpar.
Návštěvníci všech tří hájenek mohou využít
pestré nabídky k aktivní relaxaci. Kromě mož-
nosti zapůjčení her jako například pétanque
mohou vyrazit pěšky nebo na kole na turistiku,
jezdit na koních či rybařit. Pronájmy jsou možné
po celý rok a cena za jednu noc se pohybuje
kolem 400 Kč v závislosti na termínu a výběru
lokality. Přesný ceník a nabídku služeb najdete
na webu města v sekci Podnikatel – Městské
lesy Litomyšl. O tom, že je ubytování v hájen-
kách populární, svědčí statistika návštěvnosti.
V roce 2016 využilo této nabídky téměř 850 lidí
z celé České republiky. -az-

Budislavská 
hájenka nabídne
ubytování poblíž
krásné přírody

Pospěšte s podáním žádosti
na nákup kompostéru
Připomínáme, že obyvatelé mají až do konce
srpna možnost žádat o dotaci z programu na
podporu nákupu domácích kompostérů. Jeho
účelem je předcházení vzniku odpadu z domác-
ností, a tím pádem snižování množství komunál-
ního odpadu.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace dostanou lidé
do 30. srpna 2017, přičemž o ni mohou žádat
majitelé kompostérů, kteří si toto vybavení po-
řídili od 1. října 2016 do uzávěrky programu.
„Prozatím v rámci rozpočtu počítáme se 30 tisíci
korunami, dotace na nákup jednoho domácího
kompostéru bude v maximální výši 800 korun,”
sdělil místostarosta Josef Janeček. Finanční po-
moci se dočkají ti, kteří mají kompostér o mini-
málním objemu 390 litrů, jenž bude umístěný na
oploceném pozemku nebo funkčním celku
v rámci zahrádkářských kolonií ve vlastnictví,
nájmu nebo prokazatelném užívání žadatele po
dobu minimálně 2 let od data jeho pořízení.
Podat lze pouze jednu žádost na jeden oplocený
pozemek nebo na jeden funkční celek v rámci
zahrádkářských kolonií, na které nebyla v období
10 předcházejících let poskytnuta dotace na
nákup domácího kompostéru.
„Oprávněnými žadateli jsou pouze fyzické
osoby, tedy vlastníci, nájemci nebo prokazatelní
uživatelé oplocených pozemků na území Lito-
myšle, kteří současně nemají žádný dluh po
splatnosti vůči městu nebo městskému úřadu.
Dotace se poskytuje pouze na nákup kompos-
téru, mezi neuznatelné náklady tak například
patří přeprava kompostéru a vybavení místa
umístění,” uvedla Jana Foltová z Odboru mí-

stního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.
Minulý rok dotaci získalo celkem 30 žadatelů. Do
kompostérů se kromě odpadu ze zahrádky (listí,
tráva, odřezky) mohou dávat i zbytky z kuchyně,
například slupky, sáčky od čaje, kávová sedlina
či papírové ubrousky. Problematice třídění bio-
odpadu se úředníci z odboru místního a silnič-
ního hospodářství věnují od roku 2009. S touto
problematikou jsou totiž v Litomyšli spojena po-
měrně vysoká čísla. Za minulý rok se z města
muselo odvézt 1 166,5 tun směsného komunál-
ního odpadu. Na třídění a svoz se v rozpočtu
muselo vyhradit téměř sedm milionů korun. V li-
kvidaci odpadu máme i nadále prostor ke zlep-
šení. Zhruba polovina obsahu popelnice by se
totiž prokazatelně dala dále třídit. Přesné znění
podmínek Dotačního programu na podporu ná-
kupu domácích kompostérů najdete na webu
města, případně na informacích v budově měst-
ského úřadu na adrese Bří Šťastných 1000. -az-

Nové sportovní náčiní na atletickém
stadionu bude pro všechny
Pro milovníky sportu a aktivního odpočinku
v současné době město připravuje projekt na po-
řízení nových venkovních posilovacích prvků.
Pokud vyjde původní záměr, tak je najdou na jaře
roku 2018 poblíž atletického stadionu směrem
k hospodě Na Výsluní a budou volně přístupné
pro všechny. V současné době město ve spolu-
práci se zástupci sportovních oddílů a mladší ge-
nerace řeší technickou specifikaci jednotlivých
„workoutových” sestav. Město si na nákup tohoto

sportovního náčiní, na němž si lidé venku posilo-
váním zlepšují kondici, plánuje v rozpočtu vyhra-
dit částku 250 tisíc Kč. Finální podoba i počet
prvků se budou odvíjet od výsledků výběrového
řízení, v současné době někteří dodavatelé nabí-
zejí možnost nakoupit jednotlivé kusy i celé se-
stavy určené pro cvičení různých částí těla.
Výběrové řízení však dodrží požadavky spor-
tovců, lidé tedy na Černé hoře najdou to, co si
sami přejí a považují za vhodné.                     -mv-

produktorů. V Nedošíně bude pro ozvučení osm
bezdrátových hlásičů a 19 reproduktorů. Pro
účely prevence obyvatel budou v Čisté, na toku
Loučné a na Primátorské hrázi tři ultrazvuková
čidla, která budou monitorovat výši hladiny.
O včasné varování obyvatel se postará nová
elektronická siréna a v rámci projektu vznikne
v budově městského úřadu vysílací pracoviště
pro účely zpracování a předávání dat. 
Riziko povodní by podle odborníků nemělo být
bráno na lehkou váhu, pokud by Litomyšl za-
sáhla stoletá povodeň, tak by v bezprostředním
nebezpečí bylo zhruba 850 lidí a přes sto budov.

-mv-
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Příjemný a krásný čas prázdnin a dovolených
Přejeme všem dětem, žákům a studentům, aby
i druhá část letních prázdnin byla plná krásných
zážitků a příjemného sluníčka při pobytech na

letních táborech, na prázdninách u příbuzných,
na společných dovolených s rodiči nebo jen tak
v Litomyšli na plovárně nebo při sledování filmů
v letních kinech či zábavy na letních festivalech.

Krásné chvíle odpočinku přejeme i všem, kteří
školním lavicím už odrostli.

Dana Kmošková

Česká strana sociálně demokratická

Ve středu 28. června se konalo ve Smetanově
domě představení variant budoucí komunikace
D 35 v okolí Litomyšle. Z projektové dokumen-
tace vyplývá, že „varianta 1” vykazuje lepší hlu-
kové zátěže o 2 až 5 decibelů na většině
řešených bodů. To je pokles v denním provozu
o 3 až 8 % a v nočním pak o 4 až 10 %. Uvážíme-
li, že působení hluku na lidský organizmus ne-
probíhá lineárně, ale logaritmicky, je tento údaj
velice významný. Finanční dopad je asi 20 mili-
onů Kč v neprospěch nové varianty. Což se při
realizaci takové stavby jeví jako zanedbatelná
částka.
V případě zvolení varianty 1 investor upozorňuje,
že se výstavba může oddálit a prodražit o 1,5 mi-
liardy ročně. Informace o době případného zpož-
dění výstavby se však výrazně rozcházejí. Proto
starosta reagoval tak, že město požádá ministra
pro životní prostředí a ministra dopravy o vyjá-
dření, zda by k prodloužení došlo a bylo vyžado-

váno přezkoumávání či vypracování dokumentu
o vlivu na životní prostředí (EJA). Osobně bych
očekával, že městský úřad zahájí neodkladně in-
tenzivní jednání s těmito institucemi a nebude
spoléhat na „vyjádření” k případnému dotazu.
Nedávno skončila Smetanova Litomyšl, na kte-
rou je každý Litomyšlan hrdý. Z mnohaleté zku-
šenosti vím, že dramaturgie intenzivně pracuje
na přípravách každého ročníku a vede celou
řadu osobních jednání, aby do Litomyšle přivedli
to nejkvalitnější. Nebere jistě vše, co se nabízí
v nižší kvalitě. To platí jak pro jednotlivé  uvá-
děné tituly, divadla, hudební tělesa i umělce.  
Tomuto jednání je věnována mimořádná pozor-
nost. To si zaslouží určitě ocenění. O to naléha-
vější je, aby maximální úsilí bylo věnováno
i jednání a přípravě komunikace, která zde zů-
stane navždy a bude ovlivňovat život našich
spoluobčanů i následujících generací. Pokud je
jen malá naděje, aby parametry vybudované

dálnice byly pro naše občany příznivější, je nutné
tohoto využít. 
Sám jsem na sobě poznal co je to mít silnici I/35
v těsné blízkosti. Vede naší bývalou zahradou
a je vzdálena asi 15 metrů od našeho domu. Hluk
z projíždějících aut je odrážen směrem k městu
(a tím i k našemu domu) vysokou betonovou zdí
pod zdravotním střediskem a umocňován nad-
chodem u polikliniky. O to více mne mrzí, že po
výše uvedeném jednání jsem slyšel „výtku”,
abych nestrašil lidi. V žádném případě nechci ni-
koho zastrašovat. Pouze sděluji skutečnosti
a fakta, která budou ovlivňovat celé budoucí ge-
nerace. Současně přiznávám, že vybudováním
nové komunikace v kterékoliv variantě se městu
značně uleví od hluku, prachu i dopravního za-
tížení a zlepší se i kvalita dopravního napojení.

Ing. Vítězslav Hanzl, 
zastupitel za KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

Dvakrát měř a jednou řež. Zastupitelstvo vy-
zvalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby pro
jistotu ještě jednou zvážilo, zda původní vypro-
jektovaná trasa D 35 je skutečně ta nejlepší
možná a opravdu neexistuje v našem úseku Li-
tomyšl – Janov nějaká lepší. Projekční kancelář
proto znovu posoudila čtyři původně uvažované
trasy a vybralo jednu, která z jejich pohledu též
vyhovuje. Vznikla tak alternativní trasa. Je vy-
chýlena oproti původní trase o 200 metrů blíže
k Černé Hoře a odstraňuje jeden násep. Strakov
ji proto logicky podporuje. Podle ŘSD ale nemá,
s výjimkou mírně nižšího hluku v části úseku,
žádnou další výhodu. 
Původní trasa je připravována několik let, prosa-
zuje ji min. dopravy, ŽP, ŘSD i kraj a jsou na ni
peníze. Splňuje požadované normy včetně hluku
a má jednu nespornou výhodu. Je na ni zpraco-
ván kladný posudek „Vlivu stavby na životní pro-
středí /tzv.  EIA/”. D 35 je navíc zařazena mezi

osm nejdůležitějších akcí v ČR, pro které vláda
vyjednala s EU platnost původních posudků EIA.
Nemusí být proto znovu posuzována. Připomí-
nám, že proces EIA byl zahájen v roce 2006, je
tedy zdlouhavý a pracný. Odpůrci výstavby ar-
gumentují tím, že se celá nová EIA posuzovat
nemusí, že stačí pouze tzv. „Zjišťovací řízení”,
které je kratší. Bohužel tento argument neumí
nikdo dopředu naplnit. Vždy může do projedná-
vání vstoupit nový účastník řízení, kterého dnes
ani neznáme, s novými protiargumenty, o kte-
rých dnes též nic nevíme, a novou EIU si vynutit.
Podle vyjádření ŘSD u dálnic vždy „Zjišťovací ří-
zení” novou EIOU skončilo. Vrátíme se tak o ně-
kolik let zpátky a celý složitý proces, včetně
možných soudních přezkumů, začíná nanovo.
Současně s tím ztrácíme možnost čerpat fi-
nance z nového Operačního programu Doprava
2014–2020, kde je pro ČR připraveno 127
mld. Kč.  Kladné stanovisko EIA je proto vedle

zajištěného financování zásadní výhodou
původní trasy. Zpochybňovat pět minut po
dvanácté tuto trasu, která je vyprojektovaná pro
územní řízení, má kladné EIA, splňuje všechny
normy a je navíc levnější, pokládám za holý ne-
rozum. Trasa musí splňovat mnoho předepsa-
ných parametrů. Zdůrazňovat jediný, že
alternativní trasa je v poli kilometr od Litomyšle
o několik málo decibelů tišší, a tím celou trasu
zpochybnit, je podle mého názoru neseriózní.
Obdobně bych mohl argumentovat já, že alter-
nativní trasa je naopak dražší, více zvlněná,
svádí větší objem vody Drahoškou na Primátor-
skou hráz apod.
Odpůrce výstavby samozřejmě chápu, dnes byla
např. za Černou pěkná příroda, zítra tam povede
dálnice. Na druhou stranu je prosím, aby i oni
chápali obyvatele Litomyšle, kteří dnes a denně
trpí přímo u současné I/35. Dálnice někudy vést
musí.              Ing. Josef Janeček, místostarosta

Občanská demokratická strana

Připravované projekty: možnost nových parkovacích míst,
oprava kostela na Toulovcově náměstí i cenného brodidla
I o prázdninách úředníci pokračují s přípravou
řady projektů a nutných oprav, na které je upo-
zorňují občané Litomyšle. V současné době pro
město odborníci například zpracovávají studií,
v níž mají dodat poklady nutné pro to, aby se
v budoucnu mohlo začít s přípravou projektu
rozšíření parkovacích míst u nemocnice, kon-
krétně stavbou nového patra parkovacího domu.
Tato záležitost se musí projednat v poradních
orgánech zastupitelstva a rady, ale pro rozhod-
nutí je třeba mít zpracované podklady. V okolí
ulice J. E. Purkyně je dlouhodobě nevyhovující

situace, protože u tamních panelových domů
často parkují lidé, kteří míří do nemocnice.
V rámci zmíněné studie autoři zjišťují, zda by
dvojnásobná kapacita lokalitě ulehčila a kde by
se nová místa pro parkování aut dala postavit. 
Další lokalitou, kde se zvažují nutné změny, je
Toulovcovo náměstí. Po stavebních úpravách
v minulosti provedených v této části města se
kostel vnořil do terénu více, než kdy v minulosti
byl. Stavbu tak ohrožuje vzlínající vlhkost. Vzhle-
dem k tomu, že se plánují dílčí opravy této bu-
dovy, nyní architekt Aleš Burian zpracuje návrh

možné nápravy tohoto stavu, který ohrožuje kul-
turní památku.
Pokud máte rádi brodidlo v areálu litomyšlského
zámku, tak pro vás máme dobrou i špatnou
zprávu zároveň. Historicky i architektonicky vý-
znamná kašna, v níž se řada návštěvníků nevá-
hala v minulosti v parných dnech ochladit,
projde celkovou rekonstrukcí. Tyto práce si však
vyžádají delší čas, budou trvat zhruba dva roky.
Na opravu brodidla se podařilo získat dotaci
z programu Regenerace památek, práce budou
stát asi 1, 5 milionu Kč. -az-
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Architektonický manuál odstraní i některá
bílá místa ve stavební historii města
Litomyšl je od revoluce známá jako město,
v němž se daří současné architektuře. Přičteme-
li k těmto novodobým stavbám jejich historické
předchůdce, například zámek, kostely, dům
U Rytířů a naše další klenoty, pochopíme, proč
se Litomyšl pravidelně objevuje ve výčtech měst
s bohatou architektonickou tradicí. V historii na-
šich významných a zajímavých staveb je však
povážlivá řada mezer a „bílých míst”. Právě je
má pomoci odstranit připravovaný Litomyšlský
architektonický manuál (LAM), který bude kon-
cipován jako odborně-popularizační webová
databáze více než 150 nejvýznamnějších archi-
tektonických objektů, souborů staveb a pro-
stranství 20. a 21. století v Litomyšli i jejich
tvůrců. Objekty budou na závěr dvouletého pro-
jektu navázány na trasy sedmi stezek, které náv-
štěvníka provádějí městem, a na výlety za
jednotlivými stavbami v blízkém okolí Litomyšle.
Webové stránky projektu, případně malá do-
plňující brožura, budou dostupné v češtině i an-
gličtině. První část bude hotová ještě v roce
2017, druhá pak v roce 2018.
Městská galerie Litomyšl se coby zaštiťující or-
ganizace manuálu netají tím, že inspiraci našla
v jiných českých městech. „Brno bylo prvním
městem u nás, které takovýto projekt realizo-
valo, později se přidala i Plzeň. A na tato velká
města chceme v Litomyšli coby třetí v republice
navázat. Hlavním odborným garantem našeho
projektu a autorkou převážné většiny textů je
Anna Šubrtová, jež se dlouhodobě  věnuje zpra-
cování a studiu architektonické podoby Lito-
myšle v tomto období,” sdělila ředitelka Městské
galerie Litomyšl a vedoucí projektu LAM Dana
Schlaichertová. Tým spolupracovníků se vybíral
velmi pečlivě a je rozmanitý. Za městskou galerii
v něm figuruje ještě Zuzana Tomanová, dalšími
členy jsou odborník na regionální historii a ar-
chivář ze Státního okresního archivu v Litomyšli
Stanislav Vosyka, Petr Kočí z Národního památ-
kového ústavu, pražská teoretička architektury
Karolína Jirkalová či Lenka Backová, která se li-
tomyšlské historii dlouhodobě věnuje (a mimo
jiné pro Lilii připravuje rubriky Kalendárium
a Historické (p)ohledy). Díky cyklu pravidelných
Procházek (s) městem, které galerie pořádá již
druhým rokem, týmu autorů LAM pomáhá řada
dobrovolníků z řad pamětníků, milovníků umění
a místních nadšenců. „Moc těmto lidem děku-
jeme za pomoc, protože díky jejich ochotnému
vzpomínání získáváme informace a obrazový
materiál z rodinných archivů,” dodala Dana
Schlaichertová na adresu pomocníků.
V současné době mají autoři hotovou již část
práce a dle odhadů se nacházejí zhruba v jedné
čtvrtině projektu. „Pro letošek připravujeme cel-
kem 100 objektů od roku 1900 do současnosti
a 50 medailonů jejich autorů. Máme za sebou
většinu badatelské práce v archivech, tedy vy-
hledávání stavební historie budov, historických
fotografií, soutěžních návrhů na budovy a tak
dále. Napsány jsou také první desítky textů,
které následně půjdou k jazykové korektuře
a anglickému překladu. Tomu všemu ovšem
předcházela méně kreativní, avšak nesmírně dů-
ležitá část, kdy jsme vyřizovali souhlasy majitelů
a další povolení,”  vysvětlila Anna Šubrtová.
Základ databáze LAM bude tvořit interaktivní
mapa Litomyšle, která umožní snadné vyhledá-
vání objektů a plánování tematických procházek.
Manuál zařazuje do svých tras i architekturu
druhé poloviny 20. století a architekturu součas-
nou, na jejíž kvalitu je v Litomyšli dlouhodobě
kladen důraz. Věnovat se bude rovněž význam-
ným restaurátorským a památkářským zása-
hům a také umění ve veřejném prostoru.
Součástí profilu každého objektu budou kromě

textů, fotografií a plánů také údaje o době jeho
vzniku, stylovém zařazení, typologii, architek-
tech, případně i stavitelích a stavebnících,
adresa a GPS souřadnice. Ty nejvýznamnější ob-

tomyšlské architektury? Jedná se hlavně o sta-
vební dějiny města ve druhé polovině 20. století.
Díky LAM se tak dozvíme například detaily a za-
jímavosti k výstavbě vertexového sídliště, Ko-
menského náměstí i soukromé výstavbě ze 70.
let. Pozornosti se však dočkají i prvorepublikové
stavby. U řady z nich se můžeme těšit na nová
zjištění a obrazovou dokumentaci, převážně díky
potomkům původních majitelů, kteří při přípra-
vách spolupracovali.
Projekt Litomyšlského architektonického manu-
álu vznikl díky finanční podpoře Ministerstva kul-
tury České republiky a města Litomyšl. „Pokud
uspějeme s žádostí o grant na ministerstvu
i příští rok, budeme v projektu pokračovat. Do-
končíme další lokality ve městě a také ,zahus-
tíme´ stávající okruhy o některé další stavby
a doplníme medailony autorů,” řekla na závěr
Anna Šubrtová. -mv-

jekty i jejich autoři budou, stejně jako úvod ke
každé trase, představeny v budoucnu i audiona-
hrávkou, již načtou regionální osobnosti nejen
z uměleckého prostředí. Zvídaví zájemci o lito-
myšlskou architekturu si tak budou moci před
vybranou stavbou vyslechnout její příběh.
A jaká jsou již zmíněná „bílá místa” v historii li-

Litomyšlské dny barokní
tradice se po roce vrací
strana 1 >
Druhou novinkou bude v neděli 20. 8. v 10.30
závěrečná mše svatá v latině, která bude slou-
žena v mimořádné formě římského ritu, tj. v po-
době, která se velice blíží tomu, jak byla mše
slavena v době baroka. Hudební doprovod za-
jistí Schola cantus gregoriani. Kromě toho to
bude vůbec poprvé po více než půl století, kdy
bude piaristický chrám svědkem tzv. tradiční,
předkoncilní liturgie.
Program festivalu zůstává ve formátu symbo-
lického oktávu, tedy osmi dní, od neděle 13. do
neděle 20. srpna, a bude zahájen i zakončen
slavnostními bohoslužbami v nedávno rekon-
struovaném piaristickém kostele Nalezení sv.
Kříže. Zahajovací mši svatou bude celebrovat
Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup králové-
hradecký, a hudbou ji doprovodí soubor Krko-
nošské Collegium Musicum. I letos jsou pro
návštěvníky připraveny koncerty, a to kon-
krétně v pondělí 14. 8., kdy zazní Officium ve-
spertinum A. V. Michny z Otradovic, a ve čtvrtek
17. 8. bude provedena skladba Růžencové so-
náty H. I. Bibera. Oba koncerty se konají v kapi-
tulním chrámu Povýšení sv. Kříže od 19 hodin.
Interaktivní přednáška MgA. Ivana Kopáčika
Knižní vazba doby baroka se uskuteční ve
středu 16. 8. ve spolupráci s Centrem pro re-
staurování a památkovou péči, a jak již samotný
název napovídá, budou návštěvníkům teoretic-

kou i praktickou formou představeny a přiblí-
ženy barokní knižní vazby, a to v atraktivním
prostoru nové přístavby piaristické koleje.
V úterý 15. 8. v 17 hodin proběhne u morového
sloupu na litomyšlském náměstí mariánská po-
božnost, pátek 19. 8. nabídne adoraci s barok-
ními litaniemi v kapitulním chrámu. V sobotu
20. 8. je plánována celodenní (nejen) pěší pouť
k blízkému baroknímu poutnímu kostelu Panny
Marie Pomocné na Chlumku v Luži, kde pro-
běhne poutní mše svatá a komentovaná pro-
hlídka poutního areálu. Městská galerie
Litomyšl, která s festivalem spolupracovala už
v loňském roce, přispěje i letos do programu,
a to procházkou po barokních sochách. Ta se
uskuteční v neděli 20. 8. a erudovaným komen-
tářem ji doplní PhDr. Ludmila Marešová Kessel-
gruberová, Ph.D., a Mgr. Tereza Jiroušková.
Zbývá dodat, že ani letos není žádná z akcí zpo-
platněna, návštěvníci však mohou festivalu při-
spět na kulturních programech dobrovolným
vstupným. I z toho důvodu je pro nás klíčová fi-
nanční i materiální podpora našich partnerů,
kterými jsou Pardubický kraj, město Litomyšl,
Státní zámek Litomyšl, Tiskárna HRG, Café
steak bar Havran, ARS Litomyšl, Zámecké ná-
vrší p.o., RNDr. Marie Kárská a Autoškola Jaro-
slav Patočka. Těšíme se také ze spolupráce
s naším partnerským festivalem Dačické ba-
rokní dny.             Vítek Večeře, Martin Kubeš

Změna ve způsobu parkování
na Smetanově náměstí
Na základě doporučení dopravní komise města
došlo na dvou místech v prostoru Smetanova
náměstí ke změně způsobu parkování pomocí
svislých dopravních značek. Na úsecích před kři-
žovatkami s ulicemi Jiráskova a s ulicí J. Váchala
je v současné době dopravním značením regu-
lováno stání vozidel podélně, tj. rovnoběžně
s okrajem komunikace. Důvodem pro změnu
byla špatná průjezdnost a přehlednost uvede-
ných křižovatek při šikmém, nebo dokonce kol-
mém odstavování vozidel. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství
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Tři výrazné
osobnosti obdrží
Plakety Rady
města Litomyšle

Litomyšl v hledáčcích kamer
O tom, že je v posledních měsících Litomyšl
cílem mnoha zahraničních novinářů nebo touro-
perátorů, vás informujeme pravidelně. 
Tentokrát budou krásy našeho města zazname-
nány kamerami a uvidí je hned několik různých
skupin potenciálních návštěvníků. 
Již v červnu proběhlo v prostorách zámeckého
návrší, Toulovcova a Smetanova náměstí natá-
čení hudebních videoklipů Jany Peterkové
a Karla Hegnera. Videoklipy Tak prosím, lásko
má, A někam jít a Srdce není kámen v režii Ra-
dima Klimeše budou vídat diváci televize Šlágr. 
Další natáčení nás čeká v polovině srpna, kdy do
Litomyšle zavítá ruská televize ATN doprovo-

zená Romanem Procházkou, ředitelem zahra-
ničního zastoupení agentury  CzechTourismu
v Jekatěrinburgu. Televize bude natáčet na růz-
ných místech pořad o Litomyšli – hlavním cílem
je nalákat ruské turisty, aby opět začali více nav-
štěvovat česká města UNESCO. 
O Litomyšli jako místu pro natočení videoklipu
uvažuje i skupina Malina Brothers. Která pís-
nička bude spojována s Litomyšlí, je v tuto chvíli
ještě tajemství. Místo a čas však již známé jsou
– pokud všechno dobře dopadne, rozezní se zá-
mecké arkády mistrovsky zahraným bluegras-
sem již v září.                        Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

strana 1 >
Pánové Petr Jiříček, Ivo Strnad a Karel Rajman si
ceny za svůj přínos jednoznačně zaslouží a pla-
kety budou v dobrých rukách. Těší mě, že i letos
se podařilo vybrat osobnosti z různých sfér i ge-
nerací, dokazuje to totiž, že v Litomyšli dobře fun-
guje občanská společnost,” řekl k výsledku
hlasování rady města starosta Radomil Kašpar.
Slavnostní předávání cen se uskuteční 17. září, po-
zvánku na tuto akci přineseme v dalším vydání
Lilie.
Plaketa Rady města Litomyšle se významným
osobnostem uděluje za jejich přínos od roku 2011.
Mezi oceněnými najdeme Jana Kačera, Ondreje Le-
nárda, Jana Rektoříka, Milana Motla, Ladislava
Péchy, Věru Kučerovou, Jaroslava Dvořáka, Kazu-
tami Anda, Milana Vítka a Josefa Čejku. Kromě pla-
ket rada města uděluje ještě Cenu purkmistra
Laška, zastupitelstvo pak čestné občanství. -mv-

České dědictví UNESCO
na Colours of Ostrava 2017
Nedávno ukončený Colours of Ostrava patří
mezi největší a nejoblíbenější multižánrové me-
zinárodní hudební festivaly u nás i v Evropě.
V roce 2016 jej deník The Guardian dokonce za-
řadil mezi 10 nejlepších festivalů Evropy. Od roku
2012 se koná v unikátním prostředí Dolních Vít-
kovic – bývalém areálu hutí, dolů a železáren –
které s Litomyšlí propojuje osoba architekta Jo-
sefa Pleskota. Na 20 otevřených i krytých scé-
nách bylo letos pro milovníky hudby připraveno
více než 350 koncertů, diskusních pořadů, diva-
del, filmů, workshopů či výtvarných aktivity pro
více než 50 tisíc návštěvníků. 
Právě tento výjimečný festival si České dědictví
UNESCO vybralo pro premiéru nového stánku
a prezentaci unikátních památek. Stánek sám
byl nositelem reklamy – představil všechny
české a moravské památky UNESCO. K dispozici
byly nejen společné materiály UNESCO, ale také
letáky a brožury z jednotlivých členských měst.
S ohledem na velké množství návštěvníků z Pol-
ska si tým Českého dědictví UNESCO přivezl
velké množství propagačních materiálů i v pol-
štině. 
„Pro návštěvníky festivalu jsme byli překvape-
ním – s výjimkou Ostravy byl stánek Českého
dědictví UNESCO jediným, který prezentoval

atraktivity naší země a tipy na výlet,” řekla ředi-
telka svazku obcí zastupující všechna města
a obce s památkou UNESCO Michaela Severová
a dodává: „Děkujeme vedení festivalu za mož-
nost prezentovat na NEJ festivalu to NEJ z České
republiky v oblasti památkové péče a architek-
tury. Rádi bychom byli i součástí dalšího ročníku,
který se bude konat od 18. července 2018, tak
nám držte palce.”                                          -red-

Letní festivaly jsou rizikové – na foto čekání na
bouřku, která byla v Ocelovém městě obzvlášť
hrozivá.

Neziskové projekty z Litomyšlska 
již počtvrté bojovaly o čtvrt milionu korun
Léčebný pobyt pro devítiletou Jolanku trpící zá-
važným svalovým onemocněním, příspěvek na
rekonstrukci vyhořelého rodinného domu nebo
lepší integrace hendikepovaného žáka do výuky
– to jsou vítězné projekty, které letos na Lito-
myšlsku získaly jednorázovou finanční podporu
od Saint-Gobain Adfors CZ. Grant v celkové výši
250 tisíc korun společnost rozdělovala již po-
čtvrté. V letošním roce o něj soutěžilo rekordních
52 žadatelů ze sociální oblasti, ekologie, kultury
a sportu.
Finanční podporu tentokrát získaly zejména so-
ciální projekty. Asi největší radost přinesla ro-
dině Nožkových, jejichž dům byl loni v srpnu
zničen rozsáhlým požárem po zásahu bleskem.
„Stále nemůžeme uvěřit, že při té smůle máme
také nějaké štěstí. Díky tomuto daru můžeme
dokončit opravy našeho domu, udělat novou
podlahu a vymalovat. Dále jej využijeme k zajiš-
tění pokoje pro postiženého bratra,” říkají s nad-
šením manželé Nožkovi, kterým po požáru
z osobního majetku nezbylo vůbec nic. Doposud
rodině v obtížné situaci pomáhali zejména přá-
telé, známí a lidé z regionu prostřednictvím ve-
řejné sbírky.

Příspěvek potěšil také Radku Kleinerovou
z Čisté, která jej využije na rehabilitační pobyt
své devítileté dcery Jolanky. Ta po narození pro-
dělala mozkovou mrtvici, a odmalička tak trpí
celkovým ochabnutím svalstva v levé polovině
těla. Rodina Jana Váně z Horní Sloupnice pak zí-
skané prostředky využije k pořízení automobilu,
který jim ulehčí převoz tatínka upoutaného na
invalidní vozík na rehabilitaci nebo k lékaři.
Grant již podruhé v řadě odměnil také vybrané
projekty na pomoc dětem a mládeži. Znovu při-
spěl Radce Horákové z Dolního Újezdu, která
díky daru může pro svého vnuka Marečka trpí-
cího poruchou učení zajistit asistenta pedagoga,
bez nějž by vzhledem k jeho postižení nebyla
výuka vůbec možná. Podporu letos opět získala
i Hiporehabilitace Baneta, která pomáhá dětem
s mozkovou obrnou, autismem či Downovým
syndromem prostřednictvím rehabilitace jízdou
na koni. Grant uplatní na nákup zdravotních
a jezdeckých pomůcek. 
Grant byl rozdělován mezi žadatele z Litomyšl-
ska a Znojemska, kde má společnost Saint-Go-
bain Adfors CZ výrobní závody. „Poskytovat
podporu tam, kde se jí nedostává, a být tak v re-

gionu dobrým a spolehlivým partnerem i pro ne-
ziskový sektor, místní rodiny a jednotlivce, dělá
naší společnosti radost již čtvrtým rokem,” říká
Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti, a do-
dává, že pro příští ročník uvažují o změně pravi-
del tak, aby se do grantu mohly přihlásit
i projekty zaměřené na jiné zájmové oblasti.
Vítězové Adfors Grantu 2017 byli vybráni gran-
tovou komisí na základě hlasování, kterého se
zúčastnilo 527 zaměstnanců společnosti.
O grant mohly žádat neziskové organizace i fy-
zické osoby z okresu Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Znojmo a Moravský Krumlov, a to od 20. října
2016 do 20. ledna 2017. Celkem se přihlásilo re-
kordních 52 projektů, což je oproti loňskému roč-
níku dvojnásobné množství. Na Znojemsku
grant získali žadatelé například za účelem zajiš-
tění experimentální terapie pomocí kmenových
buněk pro sourozence, kteří odmalička trpí ne-
léčitelným svalovým onemocněním, nákupu
zvukového vybavení pro ochotnické divadlo
nebo požární techniky pro dobrovolné hasiče.

Seznam vítězů Litomyšlsko
Žadatel: Radka Horáková
Popis projektu: Opětovné zajištění asistenta pe-
dagoga pro Marka Horáka, který je indisponován
lehkým mentálním postižením.

Žadatel: manželé Nožkovi
Popis projektu: Příspěvek na rekonstrukci domu
manželů Nožkových, který byl zničen požárem.

Žadatel: Radka Kleinerová
Popis projektu: Finanční podpora rehabilitačního
pobytu pro devítiletou Jolanku Kleinerovou,
která od narození trpí celkovým ochabnutím
svalstva v levé polovině těla.

Žadatel: Hiporehabilitace Baneta
Popis projektu: Příspěvek na nákup rehabilitač-
ních pomůcek a přispění na provoz Hiporehabi-
litace Baneta, která pomáhá dětem s mozkovou
obrnou, autismem či Downovým syndromem.

Žadatel: Jan Váně
Popis projektu: Příspěvek na nákup automobilu,
který rodině ulehčí převoz pohybově omezeného
tatínka na rehabilitace, k lékaři apod.

Tereza Pavézková
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59. ročník je minulostí. 
Smetanova Litomyšl už myslí na jubileum

Více než tři desítky představení má za sebou 59.
ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl,
který se uskutečnil od 16. června do 6. července
2017. Mimořádné výkony sklízely bouřlivý potlesk
a festivaloví hosté si vybírali z pestré dramatur-
gické škály. Letošní novinkou, která si rychle
našla oblibu, se staly Festivalové zahrady s bo-
hatým doprovodným programem. 
„Ještě v roce 1992 Smetanova Litomyšl trvala 6
dní, konalo se 8 pořadů a rozpočet byl jeden mi-
lion. Nyní festival trvá tři týdny, pořadů je skoro
čtyřicet a k nim se přidal bohatý doprovodný
program, rozpočet přesahuje 34 milionů korun,”
říká ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna.
Letos si hosté například vyslechli fenomenálního
houslistu Shlomo Mintze, desetinásobného dr-
žitele ceny Grammy Arturo Sandovala, skvělého
houslistu Josefa Špačka či úžasnou pěvkyni Va-
lentinu Nafornitu či sympatického pěvce Adama
Plachetku. Zkrátka jedna hvězda předávala šta-
fetu druhé. Diváci bouřlivě ocenili také výkony
Vojtěcha Dyka, B-Side Bandu a The Puppini Sis-
ters či světoznámého Budapešťského cikán-
ského symfonického orchestru, který předvedl
tříhodinovou strhující show. „Koncert Juliana
Steckela, Radka Baboráka a České Sinfonietty se
úrovní naprosto vymykal koncertnímu stan-
dardu v Čechách, to je prostě fakt,” prohlásil
umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch

Stříteský a dodal: „Než déšť poněkud ovlivnil při-
jetí a vyznění Brahmsova houslového koncertu,
mohu stejně mluvit o České filharmonii a Se-
mjonu Bačkovovi či Mahlerově Titanu.” Vydáno
bylo cca 25 600 vstupenek, z nichž zhruba 25
200 našlo svého majitele. Největší zájem byl tra-
dičně o opery nebo velké koncerty, u nichž byla
obsazenost téměř stoprocentní. Pořady se usku-
tečnily na 2. zámeckém nádvoří, v zámecké jíz-
dárně, piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže,
Kapitulním chrámu Povýšení sv. Kříže, ale také
na rokokovém zámečku v Nových Hradech.
Sázka, která se Smetanově Litomyšli vyplatila, byl
doprovodný program nazvaný Festivalové za-
hrady. Po všechny festivalové víkendy a sváteční
dny se v Klášterních zahradách konaly koncerty,
projekce na LEDce, pohádky, Debaty na pytlích,
pikniky… zkrátka zábava všeho druhu, která do
tohoto krásného místa nedaleko zámku přilákala
tisíce návštěvníků. „Z Festivalových zahrad mám
velikou radost. Fungovaly téměř tak, jak jsem si
to vysnil. Podle očekávání bylo jejich Achillovou
patou počasí, ale když bylo krásně, zaplnil se
trávník dobře naladěnými návštěvníky. Program
ve Festivalových zahradách byl otevřený bez-
platně všem návštěvníkům, ale také všem hudeb-
ním žánrům, nejrůznějším uměleckým formám
a vysoký důraz byl kladený na mládežnické
a amatérské muzicírování,” vysvětlil Jan Pikna. 

„Smetanova Litomyšl se může právem považo-
vat za dlouhodobou iniciativu, která je skutečně
obecně prospěšná. A to pro kulturu obecně, aby
si lidé připomínali, že zde v minulosti i v součas-
nosti existovaly vynikající osobnosti a soubory,
které můžeme vyvážet do celého světa. Obecná
prospěšnost je v kulturnosti, vzdělání, poznání
historie, úctě k píli a talentu, možnosti zapojit
mladou generaci do něčeho, co člověka pov-
znáší a inspiruje. To nám dává inspiraci pro náš
život po mnoha stránkách,” říká prezident festi-
valu Pavel Kysilka. 
V příštím roce se Smetanova Litomyšl uskuteční
od 14. června do 8. července. Celý program čítá
na čtyři desítky pořadů, ze Smetany například
premiéra Libuše, Česká píseň a Z mého života
v podání světově úspěšného Haasova kvarteta.
Janáčkova Glagolská, Jenůfa i Sinfonietta. V po-
dání České filharmonie Novosvětská i premiéra
kantáty Český poutník k 100. výročí republiky,
Bachova Velká mše h moll, Chopinův klavírní
koncert s Ivem Kahánkem a Tonkünstler Orches-
ter. Unikátní Den s Haydnem a Radkem Babo-
rákem. Velké finále bude tentokrát „plné
překvapení”. „A co prozradím na závěr? Ohňo-
strojné představení Vivat 60. Smetanova Lito-
myšl!,” uzavírá Vojtěch Stříteský.    

Jana Bisová, 
foto: Smetanova Litomyšl

Zahajovací koncert 59. ročníku Smetanovy Lito-
myšle se odehrál 16. června 2017.

Orchestr 100 Tagú Cigányzenekar Budapest za-
hrál klasickou hudbu i maďarské lidové skladby.

Na letošním koncertu na přání vystoupili Vojtěch
Dyk, The Puppini Sisters a B-Side Band.

Na Galakoncertu se představili přední sólisté
Vídeňské státní opery.

Letošní novinkou byl pravidelný víkendový pro-
gram v Klášterních zahradách.

Nechyběla ani diváky oblíbená Smetanova Pro-
daná nevěsta.

Do Litomyšle přijel kvůli festivalu i světoznámý
jazzový trumpetista Arturo Sandoval.

Dalším hvězdným účinkujícím byl například
houslista Shlomo Mintz.

Pořadatelé i účinkující se s obecenstvem rozlou-
čili 6. července na Velkém finále.
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 5. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 6. 8. MUDr. Tišlerová
So 12. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 13. 8. MUDr. Přichystalová
So 19. 8. MUDr. Paseková
Ne 20. 8. MUDr. Paseková
So 26.8. MUDr. Skalická
Ne 27. 8. MUDr. Slavík
So 2. 9. MUDr. Tišlerová
Ne 3. 9. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 5. 8. MUDr. Pecinová
Ne 6. 8. MUDr. Filová
So 12. 8. MUDr. Pilařová 
Ne 13. 8. MUDr. Sadílková
So 19. 8. MUDr. Šíchová
Ne 20. 8. MUDr. Švábová
So 26.8. MUDr. Filová
Ne 27. 8. MUDr. Pešková
So 2. 9. MUDr. Beňová
Ne 3. 9. MUDr. Hájková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 5. 8. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 6. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 12. 8. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 13. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 19. 8. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 20. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 26.8. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 27. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 2. 9. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 3. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. – 6. 8. MUDr., MBA Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
12. – 13. 8. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
19. – 20. 8. MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
26. – 27. 8. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
2. – 3. 9. MUDr. František Zeman
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827

ROZPIS SLUŽEB

Demence. Tabu? Strašák? Realita
Lidí s demencí přibývá, jak ukazují nejnovější vý-
zkumy. Je tedy třeba přijmout ji jako fakt. A nejen
přijmout, ale i mluvit o ní. V Centru sociální po-
moci města Litomyšle (CSP) existuje jako jedna
ze služeb Domov se zvláštním režimem, jež je
specializována na péči o klienty s demencí, a to
konkrétně stařeckou, Alzheimerovu či těmto
dvěma podobnou. 
Péče o lidi s tímto onemocněním je bezesporu
náročná činnost. Ať už v domácnosti, kdy pe-
čují členové rodiny, případně jim pomáhají pra-
covníci terénních sociálních služeb (např.
pečovatelská služba), nebo v pobytových za-
řízeních tomu určených. Chování lidí s demencí

je totiž velmi specifické. Demenci si mnozí
představují pouze jako „roztomilé zapomí-
nání”, kdy člověk neví, co se stalo před chvílí,
o čem byla řeč. Ale toto onemocnění se proje-
vuje i jinak – lidé odchází, aniž by věděli, kam
a co tam chtějí dělat. Neví, že z hrníčku na
stole se mají napít, tak čaj prostě vylijí na zem.
Housku, kterou měli k snídani, si schovají pod
prostěradlo. O lidech, kteří dávno nežijí, mluví,
jak by tu byli. Ztrácí hygienické návyky – ne-
dojdou si na záchod, nenapadne je se umýt.
Uprostřed místnosti se svléknou, aniž by vě-
děli proč.

Olga Radimecká, CSP

Péče v Centru sociální pomoci města Litomyšle
Umístění blízkého do domova pro seniory nebo
do domova se zvláštním režimem je bezesporu
náročným momentem. V Centru sociální po-
moci města Litomyšle (CSP) tohle víme.
A máme zkušenosti s tím, že situace není těžká
jen pro našeho nového klienta, ale i pro jeho
rodinu a blízké. Blízcí, kteří dosud pečovali
o svou maminku či tatínka doma, mnohdy ne-
mají představu o tom, jak bude demence po-
stupovat a jak se bude jejich blízký měnit. Je
proto na personálu, aby rodinám dovedl změny
vysvětlit, pomohl je přijmout a pochopit.  Často

rodiny nemají a nemohou mít představu ani
o tom, jaké situace jsou v zařízení běžné. Kli-
enti se v noci často budí a přecházejí z pokoje
na pokoj. Těžko ovládají motoriku, zvyšuje se
náchylnost k pádům. Během hodiny se čtyři-
krát polijí čajem a musí být převlečeni, nebo čaj
nalijí do omáčky a přidají papírový ubrousek.
Vyndávají si zubní náhrady a dávají je na různá
místa (do květináče, toaletní mísy, …) Schová-
vají si jídlo. Oblékají si cizí věci. Fyziologické po-
třeby vykonávají bez ohledu na to, kde zrovna
jsou…  To vše pracovníci péče musí denně do-

kázat zvládnout. K tomu si umí s klientem na
chvíli sednout, pohovořit s ním, mile se usmát,
pomoci mu něco vyrobit, prostě udělat mu ra-
dost, aby se cítil hezky. Přesto je pro naše kli-
enty vždy nejkrásnějším dárkem, když je přijde
navštívit někdo z rodiny či přátel. Mnozí z na-
šich obyvatel své blízké už nepoznají, neví, že
tohle je syn Jirka a jeho dcera Maruška, ale
uvnitř jistojistě cítí to, že je vedle někdo, kdo je
má moc rád.
A o to nám všem, rodinám i pracovníkům CSP,
jde. To je náš společný cíl – aby se klienti cítili
spokojení a věděli, že je má někdo rád. 
Kvalitní péče o seniory je naší vizitkou. Je to po-
děkování za jimi odvedenou práci, výchovu dětí,
rozvoj společnosti,… Vždyť právě oni nám umož-
nili žít tento život.             Olga Radimecká, CSP

Kompostováním k ochraně půdy
Půdu stále mění různé přírodní procesy a lidská
činnost. Jednou z jejích důležitých funkcí je za-
držování vody. A právě změny ve vodním režimu
půdy jsou dnes jedním z alarmujících problémů
současného světa. Neustáváme v zastavování
nových území, vytváříme zpevněné plochy, ne-
hospodárně odvodňujeme nebo utužujeme
půdu. Vodní erozí je ohrožena polovina výměry
zemědělské půdy a důsledkem tohoto jevu je
následný úbytek ornice. Zároveň se snižuje moc-
nost půdy, která má vodu zadržovat. Snižuje se
i odpar a výkon přírodní klimatizační jednotky

slábne. Věděli jste, že rostoucí tráva s dostatkem
organické hmoty a vody dává chladící výkon
700W na 1m²? Pojďme přírodě, zahrádce, poli
vrátit, co si bereme!
Kompost je pomalu působící hnojivo a jeho do-
dání do půdy je nejlevnějším opatřením proti
suchu. Půdu obohacuje o humusový komplex
a podporuje rozvoj zdravého půdního života. Je
bezpečným hnojivem pro ekologické zeměděl-
ství. Soustavná činnost na tvorbě zdravého
kompostu přináší radost ze zdravé zeleniny
a kvetoucích záhonů. Základní dávka kompostu
na zahradách, okrasných trávnících, ke stromům
a okrasným keřům odpovídá 3 kg/m². Dávka pro
rostliny lilkovité (rajčata, papriky, lilek) je pak
5–22 kg/m².
Pokud vám není lhostejný stav přírody a chcete
zároveň udělat něco pro vlastní zahrádku, tak
doporučená vhodná skladba komponentů v do-
mácím komposteru v optimálním poměru je ná-
sledující: posekaná travní hmota, spadané listí,
naštěpkované dřevo z průklestu stromů (dopo-
ručená zrnitost štěpky je 2-5 cm), ta je nahradi-
telná slámou nebo hoblinami příp. natrhaným
kartonem, plevele bez semen, rostlinný odpad
z kuchyně-slupky z brambor, zeleniny, ovoce
apod.
Problém při kompostování nastává při jednodru-
hové zakládce, a získání tak kvalitního kompostu
je nemožné! Pro nastartování rozkladného pro-
cesu je nutné doplnění zeminou nebo starším
kompostem. Rychlejší přeměna bioodpadů pro-
bíhá za dostatečného přístupu vzduchu.
Vítáme vaše postřehy a zlepšováky pro ty, kte-
rým se trvale nedaří vyrobit dobrý a použitelný
kompost a nevidí v kompostování budoucnost.
Ozvěte se nám, rádi poradíme. Využijte mož-
nosti sdělit své zkušenosti – jak např. proces
urychlit, co se právě vám osvědčilo. Jak využí-
váte kompost ve vaší domácnosti, zda ho v su-
chých obdobích zaléváte…
Je dobré sledovat nové trendy v kompostování,
např.  kompostování i na sídlištích a firmách po-
mocí vermikomposteru.                  Jana Foltová,

odbor místního a silničního hospodářství

Mobilní svoz
nebezpečného
odpadu
Místo: město Litomyšl a integrované obce
Termín: 18. 9.  –  19. 9. 2017

Druhy odebíraných odpadů: akumulátory
(včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené
oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla, spo-
třební chemie z domácností, vyřazené léky, zne-
čištěné textílie, železné nebo plastové obaly
znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky, te-
levizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Harmonogram svozu
pondělí 18. 9.:
15.00 – 15.15 Nedošín
15.25 – 15.40 Kornice
16.00 – 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 – 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 – 17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště
úterý 19. 9. :
15.00 – 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 – 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 – 16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05 – 16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25 – 16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

Josef Gestinger
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280 let – 11. 8. 1737 zemřel Václav Klejch Lažan-
ský, českobratrský písmák, pro svobodu nábo-
ženského přesvědčení odešel s rodinou do saské
Žitavy. Zde se ujal svého velkého životního úkolu
– vydávání českých knih pro všechny krajany
mimo vlast a především pro krajany ve vlasti. 
240 let – 8. 8. 1777 zemřel Jiří Béba, stavitel,
podle jeho návrhu byla v letech 1758–1763 po-
stavena barokní budova děkanství (dnes pro-
boštství, resp. kapituly), dále tzv. Panský dům 
a pozdně barokní domy na náměstí. 
170 let – 7. 8. 1847 se narodil Bohumil Fleischer,
významný botanik a entomolog. Působil jako
evangelický farář ve Sloupnici, vyučoval na lito-
myšlském gymnáziu evangelické náboženství.
Zasloužil se o poznání květeny značné části vý-
chodních Čech. Výsledky práce v herbáři, čítají-
cím přes 12000 položek, jsou součástí sbírek
Národního muzea v Praze.
145 let – 10. 8. 1872 se narodil František Václav
Autrata, literární historik, překladatel, učitel, filo-
log. V letech 1922–1933 působil jako ředitel gym-
názia v Litomyšli, psal vzpomínkové prózy
s autobiografickými prvky a literárně historické
studie, publikoval v časopise Od Trstenické stezky. 
105 let – 2. 8. 1912 se narodil Ladislav Faltejsek,
profesor, sochař, absolvent Uměleckoprůmy-
slové školy v Praze, autor pamětní desky Boženy
Němcové z roku 1971 na domě č. 27 na Smeta-
nově náměstí v Litomyšli. Učil v Litomyšli na pe-
dagogické škole v letech 1963–1969 a krátce
v roce 1972.
55 let – 20. 8. 1962 zemřela Lucie Sovová, uči-
telka, spisovatelka, učila na obecných a měšťan-
ských školách v Litomyšli, Dolním Újezdě,
Sebranicích a Osíku. Její literární odkaz předsta-
vuje šest knih povídek, náměty čerpala z Lito-
myšle a okolí. Přispívala do Jitřenky, Lidových
novin, Lípy, Lumíru, Zlaté Prahy i do vlastivěd-
ného sborníku Od Trstenické stezky.
40 let – 27. 8. 1977 byla v domě U Rytířů v Lito-
myšli slavnostně otevřená výstava obrazů Jo-
sefa Matičky a obrazů z části jeho sbírky
moderního českého umění, kterou městu Lito-
myšl v duchu přání Josefa Matičky věnovala jeho
žena Anna. Dům U Rytířů byl kvůli vzniku nové
výstavní síně v letech 1975–1977 restaurován,
během obnovy domu byl rekonstruován rene-
sanční kazetový strop a objeveny raně rene-
sanční sloupky ve špaletách oken, které
restauroval sochař Olbram Zoubek, autor desky
s nápisem „Galerie Josefa Matičky”, umístěné
u vchodu do domu U Rytířů. Tento název byl
však neoficiální, neboť jeho užívání pravděpo-
dobně odmítlo schválit ministerstvo kultury.
145 let – 29. 8. 1872 se konala za účasti význam-
ných osobností schůze přípravného výboru
místního hasičského sboru. Hned v první
schůzi se přihlásilo 86 členů a ve výboru se vy-
střídali všichni přední vážení občané města
nejen podle jmen, ale známí i obětavou prací. 
345 let – nákladem hraběnky Marie Anny
z Trautmannsdorfu byl v letech 1670–1672 vysta-
věn barokní kostel sv. Anny, kolem něhož byl
asi již koncem 17. století zřízen hřbitov. Jedná se
o budovu o půdorysu  kříže, krytou valbovou
střechou s plechovou věžicí. 

připravila Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

srpen 2017

Jsme již za polovinou seriálu, v němž čtenářům představujeme dílo litomyšlského výtvarníka Vladi-
míra Vícha. V červencovém čísle se můžete podívat na část města, kterou jistě poznáte. Kresba má
název „Pohled z Bělidel na kostel piaristů po r. 1945”.

Litomyšlské koupaliště se začalo budovat již v roce 1938, ale druhá světová válka veškeré práce pře-
rušila. Po válce se pokračovalo s výstavbou a koupaliště bylo otevřeno 20. srpna 1948. Hotov byl
však pouze bazén, dostavba šaten a veškeré terénní úpravy trvaly ještě další tři roky. V letech 1952
a 1956 se koupaliště stalo místem konání mistrovství republiky. Rozsáhlou rekonstrukci koupaliště
podstoupilo v letech 1993-1995. Podle citlivého projektu obnovy od brněnských architektů Petra Hrůši
a Petra Pelčáka byl areál doplněn o novou provozní budovu a tobogán. Rekonstrukce plně respektuje
původní Kolátorův koncept i poklidnou atmosféru prvorepublikového koupaliště. Lenka Backová

Prázdniny ztracené v čase Z. Buriana
A už jsou tady! Nekonečné a pohodové prázd-
niny, sen všech dětí, učitelů i čtenářů školou po-
vinných i těch, co už jen nostalgicky vzpomínají
na staré dobré časy... K radosti knihovnic je ještě
mnoho těch, kteří si berou s sebou na cesty
svého nejoblíbenějšího domácího mazlíčka –
knížku, vždy vás potěší, nezabere tolik místa
a nevyžaduje vaši neustálou pozornost.
V knihovně vás k výběru knih pro letní dny může
inspirovat výstava obrazů Z. Buriana, které nám
byly zapůjčeny ze soukromé sbírky p. Ptáčka. Je to
už přes sto let, co se narodil slavný český malíř
dobrodružství a pravěku, jeho ilustrace zasáhly i li-
teraturu 21. století. Jedinečné práce na poli sci-fi,
fantazie a paleontologie. Jen málokterý král dob-
rodružství unikl jeho štětci a byl to on, kdo nám
otevřel bránu do fantastického světa J. Verna,

K. Maye, E. Štorcha a dalších hrdinů ztraceného
času. Jeho ilustrace ožívaly před očima, cítili jste
z nich sílu i odhodlání Tarzana, Robinsona či Mau-
glího. Jeho nezměrnou lásku k přírodě, životu
i oslavu lidského ducha a pospolitosti. On sám čer-
pal jen ze své fantazie a ze světa slov a představ
spisovatelů a vědců, dokázal vidět a vdechnout
život svým vizím i obrazům zkamenělého světa,
vzkřísit i to, co bylo nenávratně zaváto pod sto-
pami času. Jako malíř nikdy nenavštívil ta tajuplná
místa, o kterých snil, četl a s kytarou zpíval, když
odložil svůj štětec, a přesto mnozí světaznalí ces-
tovatelé a dobrodruzi žasli, jak mohl všechno tak
věrně namalovat.
Naši malí čtenáři pokračují i během léta v honbě
za pokladem, kdy loví své perlorodky, čím více
přečtených knih, tím větší odměna v listopadu,

HISTORICKÉ POHLEDY

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA

Nové knihy v litomyšlské knihovně
Lindsey – Abych tě milovala, Declerck – Běsi, co
mě sužují, Harper, Jane – Sucho, Niedl – Ve služ-
bách mocných, Black – Zkrotit vlka, Ward, J. R. –
Andělský podíl: druhá, Quick, Amanda – Dívky,
které zmizely, DeWitt, Annie – Dlouhé noci
v cizím světě, Abnett, Dan – Generálova zrada,
Wodehouse, P. – Nedostižný komorník, Liu, Cixin

– Problém tří těles, Kleypas, Lisa – Svatba s Win-
terbornem, Urban, Miloš – Závěrka, aneb, Ztí-
žená, Wilder – Beta, Gideon – Měsíční údolí,
Hoover – Možná jednou, Rollins – Sedmá po-
hroma, Harding – Dům u jezera: jeden dům, Sal-
vatore, R. – Neverwinter. IV. Poslední, Norman –
Všichni jsme nějak vadní

kdy soutěž lovců perel bude ukončena. Prázdni-
nový čas si v knihovně můžete zpříjemnit i pro-
hlídkou dětských prací „Jeskynní malby”, kdy se
žáci nechali inspirovat ilustracemi pravěkých lidí
a zvířat, sami vytvořili zajímavá a autentická
díla, jež si nezadají s pravěkými umělci. Všem
čtenářům naší knihovny přejeme báječné léto,
dobrou knihu vždy po ruce a těm, kteří ještě ne-
našli toho pravého autora pro slunečné dny, rádi
poradíme a ukážeme novinky tohoto léta.

R. Dubjáková, MěK Litomyšl
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Jménem celé rodiny děkuji manželům Evě

a Janu Piknovým, též Ivám Baarové a Voříškové
za důstojné připomenutí památky zesnulého
manžela Olbrama Zoubka v jeho expozici v zá-
meckém sklepení.
Dík patří i městu Litomyšl za dojemné rozloučení
v Klášterních zahradách a hlavně panu Vojtěchu
Stříteskému za krásnou vzpomínku na manžela
v minulém čísle Lilie. Děkujeme, Vojto.

Marie Zoubková
 Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat

manželům Havranovým z Dolního Újezda, kteří
se starají o místní koupaliště. Dne 9. 6. 2017 jsme
si s dětmi udělali výlet, a protože sluníčko pálilo,
byli jsme velmi vděčni za to, že nás na koupaliště
pustili, i když provoz ještě nebyl zahájen. Klidné
místo, čistá voda a milí lidé, to vše nás pohladilo
po duši. Říkali nám, že je to samozřejmost, ale
není, proto ještě jednou velké díky. Žáci III. třídy
Speciální základní školy Litomyšl.

Lenka Vacková
 Děkujeme ti, Litomyšli, za vlídné přijetí v krás-

ném městě, za možnost skvělých koncertů
v kostele Povýšení sv. Kříže, za další úžasné kon-
certy v historicky slavném Smetanově domě, za
domácí atmosféru perfektního bydlení v Do-
mově mládeže VOŠP a SPgŠ, ze kterého jsme
udělali na pár dnů dům znějící hudbou, děku-

jeme sousedům DM, kterým se dokonce naše
celodenní „cvičební koncerty” líbily, všem, kteří
nás zastavovali na náměstí, u Kubíka i na výsta-
vách a těšili se na naše večerní koncerty (a věru
bylo nač se těšit!)…
Ale město, milá Litomyšli, to jsou lidé, a tak po-
děkování patří chápajícímu a velkorysému
Zdeňku Machovi a milému a obětavému P. Fran-
tišku Benešovi, noblesnímu a vstřícnému Leoši
Krejčímu, lidsky vzácné a tím i profesně doko-
nalé Radce Pešinové, náčelnici kuchyně Marii
Hotové a všem kuchařkám a také jejich osvíce-
nému řediteli školy Stanislavu Leníčkovi. A sa-
mozřejmě desítkám dalších lidí, kteří mají také
zásluhu na tom, že se nám nikdy nechce domů
a že už se teď těšíme na další rok.

Eva Štrausová
 Dne 6. srpna uplyne 6 let, co nás navždy

opustil v nedožitých 74 letech pan Milan Švec
z Litomyšle. Stále vzpomínají rodiny Bartasova,
Švecova a Šedova

 Dne 2. 8. by manžel, tatí-
nek, dědeček pan František
Voříšek oslavil nedožitých 70
let. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina

Slova moudrých: Každý chce být šťastný.
Aby toho dosáhl, musí především vědět, 
co vlastně štěstí je... J. J. Rousseau 

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Miloslava Frycová, Marie Jande-
rová, Božena Němcová, Eva Ondráčková
Eva Stráníková, Karel Vodehnal, Radomír
Borek, Josef Bureš – Litomyšl
85 let – Marie Prokopcová, Bohuslava Str-
nadová, Blanka Stránská, František Jire-
ček, Stanislav Novák – Litomyšl
91 let – Josef Kozák, Jan Uhlíř – Litomyšl

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Alena a Jan Lněničkovi - Litomyšl.
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Tomáš Netolický Polička – Edita Kluso-
ňová Polička, Martin Pulkrábek Ústí nad
Orlicí – Jana Matoušová Ústí nad Orlicí, Jiří
Pecháček Litomyšl – Jana Šlesingerová Li-
tomyšl, Jaroslav Škarka Libchavy – Ivana
Krátká Ústí nad Orlicí , Miroslav Brůna Li-
tomyšl – Barbora Botková Přerov, Pavel
Bohunek Řetová – Martina Dosedělová
Řetová, Josef Lelek Provodov-Šonov –
Ivana Knettigová Litomyšl, Josef Pečenka
Střemošice – Jitka Jirková Luže, Zbyněk
Bačovský Trstěnice – Dominika Zindul-
ková Trstěnice, Vojtěch Syrovátka Vysoké
Mýto – Adéla Janouchová Vysoké Mýto,
Tomáš Moravec Hostovice – Lucie Hájková
Hostovice, Ondřej Kelka Ostřetín – Eva
Štěpánková Choceň, Jakub Šiller Dobříkov
– Markéta Capoušková Desná, Patrik Vala
Javorník – Kristýna Korábová Svitavy,
Tomáš Vondráček Vysoké Mýto – Barbora
Tichá Vysoké Mýto, Marek Hájek Janov –
Adéla Heinzová Česká Třebová, Michal
Homolka Krouna – Kristýna Radiměřská
Skuteč, Petr Vytlačil Dlouhá Třebová –
Martina Michňová Hnátnice, Milan Brachtl
Žichlínek – Adriana Sirná Žichlínek, Michal
Schauer Libchavy – Zuzana Kopecká Lan-
škroun, Tomáš Pokorný Brno – Aneta Čer-
níková Morašice, Jan Malý České
Budějovice – Kateřina Dostálková Lito-
myšl, Pavel Horák Příluka – Darina Leno-
chová Příluka, Ondřej Švehelka Litomyšl –
Zuzana Vilímcová Praha, Martin Rambou-
sek Morašice – Lucie Golombová Litomyšl,
Martin Kot Pardubice – Nela Poláková
Pardubice, Vítězslav Havlík Svitavy – Ven-
dula Marková Svitavy, Michael Pinkas
Praha – Tereza Svatošová Praha, Jiří Pa-
točka Sebranice – Lenka Ondráčková Ra-
potín, Petr Skalník Příluka – Kateřina
Sedláková Příluka, Michal Lošťák Morav-
ská Třebová – Zuzana Popelková Přívrat,
Filip Houdek Svitavy – Klára Andrlíková
Svitavy, Dominik Samek Jimramov – Vero-
nika Pachovská Jimramov, Tomáš Hudec
Boskovice – Helena Hendrychová Vysoké
Mýto, Igor Gomboš Praha – Anežka Ko-
pecká Sebranice, Martin Šišmiš Svitavy –
Tereza Gerthnerová Horní Krupá
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Jiřím Kaurou (68 let) 
Boženou Otčenáškovou (76 let) 
Vzpomínáme.

V kronice uvádí KPOZ pouze jména osob,
které daly ke zveřejnění písemný souhlas.
Dana Kmošková – KPOZ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Cesta víry – putování  
I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země,
ze svého rodiště a z domu svého otce do země,
kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, po-
žehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se po-
žehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě,
prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požeh-
nání veškeré čeledi země.” A Abram se vydal na
cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také
Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když ode-
šel z Cháranu. Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna
svého bratra, se vším jměním, jehož nabyli,
i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se
do země kenaanské a přišli tam. Abram prošel
zemí až k místu Šekemu, až k božišti Móre; tehdy
v té zemi byli Kenaanci. I ukázal se Abramovi
Hospodin a řekl: „Tuto zemi dám tvému potom-
stvu.” Proto tam Abram vybudoval oltář Hospo-
dinu, který se mu ukázal. (1.Mojžíšova 12,1-7) 
Abram (později s novým jménem Abraham) vy-
růstal v Uru Kaldejském – důležitém městě sta-
rověkého světa. Archeologové nalezli důkazy, že
v Abramově době tam existovala kvetoucí civi-
lizace. Město čile obchodovalo se svými sou-
sedy a vlastnilo rozsáhlou knihovnu. Proto měl
Abram pravděpodobně dobré vzdělání. 
Ještě před Abramem se ze tří Noemových synů
začalo formovat nové uskupení lidstva. Jeden
z Noeho synů – Chám – svojí zlou volbou na
sebe přivolal prokletí a z prokletých Chámových
potomků vzešli zkažení Kenaanci, lidé propadlí
zlému. Naopak z požehnaných Šémových po-
tomků vzešel Abram a celý židovský národ,
který později v době Jozua dobyl zemi Kenaan
z rukou zvrhlých lidí.
Abramův otec Terach odešel z Uru s úmyslem
dojít až do Kenaanu. Místo toho se však usadil
na půl cestě v Cháranu. To ale neovlivnilo Abra-
movo povolání, a když Terach zemřel, Abram
pokračoval v cestě do Kenaanu. 
I v našem životě se Boží vůle může naplňovat
postupně. Jako pro Abrama byl čas strávený
v Cháranu přechodným obdobím, tak i nám Bůh
může dát přechodná období, kdy se učíme, že
nám pomůže spolehnout se Něho a důvěřovat
jeho časovému plánu. Budeme-li v této době tr-

pělivě konat jeho vůli, budeme lépe připraveni
ke službě, až nás povolá. 
Bůh s Abramem také uzavřel smlouvu, v níž mu
slíbil, že bude zakladatelem velkého národa. Ne-
jenže tento národ bude požehnán, ale i ostatní
národy přijmou skrze něho požehnání. Izraelský
národ, který vzešel z Abrama, měl následovat
Boha a Bůh očekával, že ovlivní všechny, s nimiž
přijde do styku. 
l my máme předávat Boží lásku nejenom ve své
zemi, ale všem národům. Ježíš Kristus, který se
narodil pro záchranu lidstva, pochází z Abra-
mova rodu. Ježíšovým prostřednictvím mají
všichni lidé možnost získat osobní vztah k Bohu
a tak mohou přijmout nezměrné požehnání.
V dalších kapitolách 1. knihy Mojžíšovy se dozví-
dáme o národech, které přijaly požehnání na zá-
kladě jejich vztahu s přímými Abramovými
potomky. 
Bůh Abramovi slíbil, že mu požehná a rozmnoží
jeho potomky. Mělo to však jednu podmínku:
Abram měl Boha poslouchat a řídit se Jeho ra-
dami. To znamenalo opustit domov i přátele a jít
do nové země, ve které z jeho potomků chtěl
Bůh učinit veliký národ. Abram poslechl a kvůli
tomuto zaslíbení velkých věcí opustil svůj
domov. 
Bůh se tě možná snaží vést na místo, kde budeš
mít více práce a kde pro něho budeš užitečnější.
Nedovol, aby ti pohodlí a jistota tvého součas-
ného postavení zabránily splnit Boží plán, který
pro tvůj život připravil. 
Bůh zde chtěl mít národ, který si přál nazývat
svým vlastnictvím. Proto z modlářského
a pouze na lidské zájmy orientovaného města
Uru Bůh povolal Abrama do úrodných oblastí
Kenaanu, kde mohl založit morální a na Boha
orientovaný národ. Ačkoli má Kenaan celkem
malou rozlohu, stala se tato země klíčovým
místem pro podstatnou část izraelských dějin
i pro vznik křesťanství. Tato malá země, kterou
dostal jeden muž, Abram, měla obrovský vliv na
dějiny světa.

Čestmír Šťovíček,
kazatel Církve adventistů sedmého dne

ZAMYŠLENÍ
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Správní rada Evropského školicího
centra o.p.s. (společnost s meziná-
rodní účastí YMCA Europe a Města
Litomyšl, operující v litomyšlském
Zámeckém pivovaru) vypisuje

výběrové řízení
na ředitele
společnosti.
Předpokládaný nástup pro 
přípravu převzetí společnosti 
od 1. 11. 2017 nebo dle dohody
později, předpokládané jmeno-
vání do funkce od 1.1. 2018.

Profesní požadavky:
• ukončené středoškolské vzdělání

s maturitou
• zkušenost finančního řízení 

společnosti
• zkušenost v event management,
• projektové řízení,
• angličtina na vyšší úrovni,

(pravidelná komunikace se
zahraničními členy správní rady
a mezinárodní klientelou)

• zkušenost vedení pracovního
týmu

• znalost oboru kongresové
turistiky a hotelnictví výhodou

• právní znalost společnosti o.p.s.
výhodou

• znalost či osobní zkušenost
s YMCA vítána

Osobní předpoklady:
• trestní bezúhonnost
• odolnost ve stresu
• kreativní myšlení
• organizační schopnosti
• systematik

Uzávěrka výběrového řízení
15. 9. 2017. Pro podmínky 
výběrového řízení kontaktujte:
jana.mackova@esclitomysl.cz
nebo 604 535 776.

Jistě potěší, že před pár dny úspěšně skončil
další ročník Smetanovy Litomyšle. Podíváme-li
se však (ostatně při jakékoliv příležitosti) do zá-
kulisí, v tomto případě na litomyšlské chrámové
varhany, pocit uspokojení se poněkud změní.
Odcitujme našeho předního varhaníka Jaroslava
Tůmu. Ve Festivalových novinách č. 2 říká: 
„Když jsem v r. 2000 poprvé hrál na opravené
varhany v kapitulním chrámu Povýšení sv. Kříže,
byl jsem hlavně naštvaný, že nové varhany měly
své mouchy. Tvrdil jsem, že relativně levný, ale
přitom velký nástroj se čtyřmi manuály není
zrovna inspirující. Pan Grygar, který jej postavil,
měl zkrátka své limity. Naštěstí varhany alespoň
dokončil, takže jakž takž hrají, na rozdíl od těch
Horákových, které se nedávno ve vedlejším kos-
tele neúspěšně pokusila restaurovat firma Or-
gana z Kutné Hory. Pan Grygar byl zjevně příliš
velikášské nátury, a to i v dalších svých projek-
tech, např. koncertních varhanách pro Hradec
Králové, díky čemuž sedí po právu v base a přišel
prý o všechno.” 
A v hudebním časopisu Harmonie 5/2017
doc. Tůma konstatuje: 

„Varhany v kapitulním kostele jsou od pana Gry-
gara z Prostějova, který se proslavil svým an-
gažmá ve Filharmonii v Hradci Králové. Bylo
neúspěšné, s ostudou byl pak odsouzen za zpro-
nevěru či podvod... Inkasoval peníze a varhany
pro hradecký koncertní sál nepostavil. Ani jeho
litomyšlský nástroj není bez problémů. Sice stojí,
ale ke špičkovým má daleko asi jako trabant k ja-
guáru... Ausgerechnet právě Litomyšl dopustila,
že varhany v jednom kostele postavil Grygar,
který už dávno před touto zakázkou udělal os-
tudu v Polsku a měl tam zákaz práce v několika
diecézích... a v druhém (litomyšlském – pozn.
aut.) varhany „restaurovala” Organa z Kutné
Hory. Důvodem byly v tomto případě 
podmínky výběrového řízení, kdy zakázku mu-
sela dostat firma nabídnuvší nejnižší cenu. Tento
zhoubný trend patří k tomu nejostudnějšímu, co
po sobě zanechává naše epocha.” (Což se
obecně pohříchu netýká jen varhan – pozn. aut.). 
Otázek se zde nabízí celá řada. Pokládám jednu
z nich: Co tomu všemu říká diecézní organolog,
varhanář (sic!) a varhaník v jedné osobě? 

Jan Betlach

Litomyšlské varhany 

Petice za urychlení výstavby
dálnice u Litomyšle 
Preambule petice ve věci trasy DÁLNICE D35
kolem města Litomyšle ze dne  15. 7. 2017

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města
Litomyšle, vážený pane hejtmane, vážený pane
ministře, 
v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu
petičním, my, níže podepsaní, žádáme Vás, zvo-
lené představitele Litomyšle, Pardubického kraje
a České republiky, o podporu v procesu rozho-
dování o trase vedení dálnice D35 kolem města
Litomyšle. 
Vzhledem k dlouhodobému odporu místních
obyvatel (v Litomyšli, Strakově a Janově) k pů-
vodně navržené trase D35, které hrozilo mnoha-
letým zpožděním výstavby dálnice, zadalo ŘSD
Pardubice v zimě vypracování alternativní vari-
anty s tím, že v červnu bude vybrána ta trasa,
která místním obyvatelům více vyhovuje. Vari-
anta „1”, jak je tato trasa označována, vede
v rámci schváleného koridoru EIA a podle vyjá-
dření Ministerstva životního prostředí by even-

tuální procesní zpoždění s ní spojené nepřesáhlo
3 měsíce. Tato varianta vede v zářezu (při znač-
ných úsporách na budování mostních objektů
a zdí), takže jsou s ní místní obyvatelé spokojeni.
Odborný posudek ŘSD potom dokládá mnohem
menší hlučnost, menší záběr kvalitní zeměděl-
ské půdy a menší rizika kontaminace spodních
vod. 
Přesto dosud nedošlo k jasnému výběru této ne-
konfliktní varianty ze strany ŘSD a dalších or-
gánů. Přitom každé zpoždění v tomto ohledu
znamená i zpoždění výstavby dálnice se všemi
negativními dopady pro Litomyšl, Pardubický
kraj a Českou republiku, pro niž bude D35 před-
stavovat páteřní komunikaci. Žádáme Vás proto,
abyste variantu „1” trasy u Litomyšle veřejně
podpořili, a pomohli tak rychlejšímu a kvalitnímu
vybudování dálnice. Žádáme dodržení veřejného
slibu ŘSD, že vybrána bude ta varianta dálnice,
která je pro místní obyvatele šetrnější. Tvrzení,
že tím dojde k neúměrnému zdržení, neobstojí –
ke zdržení dojde naopak při prosazování trasy

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

dálnice přes odpor místních obyvatel a majitelů
pozemků. ŘSD by také nemohlo zadat projekto-
vání varianty, o které by vědělo, že je nerealizo-
vatelná, neboť to by znamenalo zneužití státních
prostředků.                                  Petra Sýkorová 
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POZVÁNKY 

Letní orchestr
mladých
Milí příznivci krásné hudby, 
dovolte, abych vás informovala o orchestrálním
soustředění, které se uskuteční ve vašem městě
v srpnu. Jedná se o soustředění Letního orches-
tru mladých, který již tradičně povede významný
dirigent Vojtěch Spurný. Od 12. do 20. srpna
budou mladí umělci v Litomyšli nacvičovat Vodní
hudbu G. F. Händela, Symfonii č. 5 F. Schuberta
a Malou dechovou symfonii Ch. Gounoda. Tímto
vás srdečně zvu na závěrečné koncerty Letního
orchestru mladých 2017, které se uskuteční v so-
botu 19. 8. v 19.30 h v kostele Povýšení sv. Kříže
v Litomyšli a v neděli 20. 8. 17.30 h v sále Bohu-
slava Martinů na HAMU, Malostranské náměstí,
Praha.
Pokud byste měli zájem se soustředění aktivně
zúčastnit, neváhejte mě kontaktovat.
Srdečně Vás zveme na závěrečné koncerty LET-
NÍHO ORCHESTRU MLADÝCH 2017
19. 8. 19.30 h kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
20. 8. 17.30 h sál Bohuslava Martinů na HAMU,
Malostranské náměstí, Praha

za Letní orchestr mladých Kristýna Ratajová

Kostýmované 
srpnové neděle na
zámku v Litomyšli
Návštěvníci, kteří o letošních srpnových nedělích
zavítají na Státní zámek Litomyšl, se mohou těšit
na prohlídky s průvodci v kostýmech.
Litomyšlský zámek připravil pro své návštěvníky
ve druhé polovině letních prázdnin kostýmované
prohlídky. O srpnových nedělích – tedy 6. 8., 13.
8., 20. 8. a 27. 8. 2017 – se zámečtí průvodci pře-
vléknou do historizujících kostýmů a budou
takto provázet po obou zámeckých okruzích (re-
prezentačními sály a divadlem i celým zámkem).
Kostýmy, stylizované do módy obyvatel letního
aristokratického sídla, zavedou návštěvníky
ještě o trochu blíž k běžnému životu na zámku
za doby jeho šlechtických majitelů.
Prohlídky reprezentačními sály a divadlem pro-
bíhají v běžné otvírací době zámku (od 10 do 18
hodin, poslední prohlídka začíná v 17 hodin). Pro-
hlídka celým zámkem začíná třikrát denně, a to
v 11.00, 13.00 a v 15.00 hod. Ceny vstupného
jsou stejné jako v běžných dnech. Více na
http://www.zamek-litomysl.cz/.

Zdeňka Kalová

Galerie v domě U Rytířů slaví 40 let!
Na výstavy do renesančního
domu U Rytířů již návštěvníci
chodí úctyhodných 40 let! 27.
srpna 1977 zde byla slavnostně
otevřena „Galerie Josefa Matičky”
se stálou expozicí obrazů Josefa
Matičky a děl z části jeho sbírky
moderního umění (Emil Filla,
Josef Čapek, Josef Lada a další),
kterou městu v duchu přání
svého zesnulého manžela věno-
vala Anna Matičková. Právě ote-
vření nových výstavních prostor byl jednou
z podmínek tohoto velkorysého daru.
Dům U Rytířů, postavený ve 40. letech 16. sto-
letí, sloužil ještě na počátku 70. let minulého sto-
letí k bydlení. V letech 1975–1977 zde proběhla
rozsáhlá rekonstrukce za účelem zbudování
nové galerie, během ní byl v místnosti v prvním
patře objeven raně renesanční dřevěný kazetový
strop, část sedile mezi okny a raně renesanční
meziokenní pilíře s bohatě zdobenými hlavicemi
s vegetativními vzory. Mimořádnost objevu do-
kládají i fragmentárně zachované zbytky pů-

vodní polychromie (barevnosti).
Restaurátorské práce na obnově
památky vedl Olbram Zoubek,
který vytvořil i desku s nápisem:
GALERIE JOSEFA MATIČKY umís-
těné u vstupu do galerie. Tento
název však nikdy nevstoupil v ofi-
ciální platnost, neboť ho pravdě-
podobně odmítlo schválit tehdejší
ministerstvo kultury.
Síň Josefa Matičky zde fungovala
do roku 1985, poté začalo dům

U Rytířů využívat pro krátkodobé výstavy vý-
tvarného umění tehdejší Muzeum a galerie v Li-
tomyšli a od roku 2004 v něm sídlí Městská
galerie Litomyšl.
V současná době zde můžete obdivovat nejen
dochované renesanční prvky, ale i výstavu s ná-
zvem Malířka Lííída Jandová, prezentující tvorbu
autorky, jejíž život i dílo je neodmyslitelně spjaté
s Litomyšlí a jejím okolí. Díla Josefa Matičky i ob-
razy z jeho sbírky si můžete prohlédnout v Měst-
ské obrazárně, sídlící ve 2. patře litomyšlského
zámku. Těšíme se na Vás!     Zuzana Tomanová

Gurmánské prohlídky na zámku
Státní zámek Litomyšl pořádá v sobotu 12. srpna
exkluzivní Gurmánské prohlídky, které návštěvníky
od 19.00, 20.00 a 21.00 hodin provedou reprezen-
tačními pokoji I. patra, historií zámku i kuchař-
ského řemesla v aristokratickém prostředí. 
Zatímco luxusní jídlo v historii tvořily drahé
a hlavně nedostupné ingredience (cukr, koření,
tropické ovoce, exotická masa), od 19. století
dělá luxusní potraviny především reklama
a média. Zámečtí kuchaři patřili vždy mezi elitu
zámeckých zaměstnanců. Nejenže často střežili
tajné recepty, ale také uměli využít právě nové,
neobvyklé a exotické potraviny. 
Součástí prohlídky je několik ochutnávek histo-
rických receptů se sklenkou šumivého vína.
Cena za osobu je 280,- Kč, délka prohlídky cca
60 minut.
Prohlídku je třeba rezervovat na litomysl@npu.cz
nebo tel. 461 615 067. Rezervace 10 minut před
prohlídkou propadá a vstupenky budou prodány
dalším zájemcům. Kapacita prohlídky je ome-

zena na maximálně 26 osob. Rezervace přijímá
pokladna zámku do 8. srpna 2017.
Další gurmánské prohlídky se uskuteční v rámci
Hradozámecké noci v sobotu 26. srpna.  Rezer-
vace přijímá pokladna zámku do 20. srpna 2017.   

Zdeňka Kalová, foto: archiv zámku

Expozice Magdaleny Jetelové zve
do krypty piaristického chrámu
Expozice přední české výtvarnice Magdaleny Je-
telové The essential is no more visible je od po-
loviny června do konce října otevřena v kryptě
piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Lito-
myšli.
Renesanční osobnost Magdaleny Jetelové lze jen
obtížně vymezit jediným pojmem. Autorčiny re-
alizace oscilují mezi konceptem, land artem, so-
chařstvím, malbou, instalací a architekturou.
V současné době můžeme její dílo vidět také
v Národní galerii, kde ve Veletržním paláci před-
stavila svou instalaci Dotek doby. Umělkyně,
která je v Litomyšli velmi oblíbená především pro
svou Židli – dílo, které bylo dlouho umístěno
v Klášterních zahradách, se nyní vrací do tohoto
města s novou expozicí. Výstava s názvem The
essential is no more visible odkazuje názvem
k důležitému, jež nemůže být více viděno, či vni-
třním zrakem vnímáno. Výstava je realizována
přímo v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv.
Kříže, v prostoru, který sám o sobě disponuje
neopakovatelnou atmosférou. Pro toto místo byl

vybrán objekt tvarem a barvou připomínající
zlatý sarkofág. Skrývá se v něm naše zvědavost
a mnoho otázek, vše pečlivě a neprodyšně
uzamčené sadou pečetí v podobě čtyř textů,
zvolání, plasticky dekorujících vrchní obvodovou
hranu zlaté truhly.
Návštěvu výstavy Magdaleny Jetelové je možné
spojit s prohlídkou celého chrámu, významné
barokní památky Východních Čech. Mezi věžemi
tohoto kostela se také nachází vyhlídková te-
rasa, která nabízí jedinečný výhled na památku
UNESCO – renesanční zámek Litomyšl a celé
město. V chrámu Nalezení sv. Kříže je možno
zdarma navštívit interaktivní dětský program
Vzhůru k andělům, který pobaví a poučí, nejen
děti, ale i dospělé.
Výstava The essential is no more visible je ote-
vřena denně 14-18 hod.
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže je otevřen
denně 10-18 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Helena Marie Hendrych

Také každý srpnový pátek ožije Toulovcovo ná-
městí pohádkou a koncertem. Tak nezapomeňte,
začínáme v 18 a v 19.30 hodin. Vstupné dobro-
volné jde na konto Pomozte dětem! -red-

Přijďte v pátek na
koncert i pohádku



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

2. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Věneband – koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům tel. 461 613 239
22.00 Free Wednesday – dj Dash, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 8. Čt 15.00 Komentovaná prohlídka výstavou Malířka Lííída Jandová – spec. prohlídka v den narození L. Jandové • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
21.00 Kinematograf bratří Čadíků 2017: Teorie tygra – film ČR, komedie, vstupné dobrovolné • Smetanovo nám. tel. 461 613 239

4. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Kuchyňská skříň – Spolek Pruhované panenky, Jamie Marchall´s AA Band – vstupné dobrovolné • Toulovcovo nám. tel. 461 653 333
21.00 Kinematograf bratří Čadíků 2017: Trabantem do posledního dechu – dokument ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo nám.
22.00 Toulovcova afterpárty se starým kocourem – dj Komár, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It – dance music, dj Ass • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

5. 8. So 10.00-22.00 Litomyšlský pivní festiválek – pivní a hudební rozmanitost celý den, soutěže, věcné ceny, vstup zdarma • Toulovcovo nám. tel. 776 887 719
18.00 Koncert houslových kurzů – vstupné dobrovolné • Smetanův dům tel. 608 882 301 
21.00 Kinematograf bratří Čadíků 2017: Všechno nebo nic – film ČR, komedie, vstupné dobrovolné • Smetanovo nám. tel. 461 613 239
22.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Retro párty – retro disco, dj Jan Packan • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

6. 8. Ne 21.00 Kinematograf bratří Čadíků 2017: Řachanda – film ČR, pohádka, vstupné dobrovolné • Smetanovo nám. tel. 461 613 239
9. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Do Větru + Syfon – koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům tel. 461 613 239

22.00 Free Wednesday – dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
11. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Pletené pohádky – Divadýlko Kuba, A. M. Úlet – koncert • vstupné dobrovolné • Toulovcovo nám. tel. 461 653 333

18.00 V rozpuku – komentovaná prohlídka s autory výstavy • Zámecká jízdárna tel. 727 878 444
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Hudy, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Remixed – club music, dj Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

12. 8. So 17.00 Koncert pěveckých sborů Effatha – závěrečný koncert Kurzu zpěvu pro děti a mládež • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 776 677 154
18.00 Závěrečný koncert houslových kurzů – vstupné dobrovolné • Smetanův dům tel. 608 882 301  
19.00, 20.00, 21.00 Gurmánské prohlídky – provedou historií zámku, zámeckého kuchařství a cukrářství, s ochutnávkou, 280 Kč • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067
22.00 World music párty – dj wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – to nejlepší z českých luhů a hájů, dj Toi • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 8. Ne 10.30 LDBT: Slavnostní pontifikální zahajovací mše svatá – M. Mielczewski: Missa super „O gloriosa Domina“ • Piaristický chrám 
14. 8. Po 19.00 LDBT: A. V. Michna z Otradovic: Officium vespertinum – koncert, vstupné dobrovolné • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 263
15. 8. Út 17.00 LDBT: Mariánská pobožnost pod širým nebem • u mariánského sloupu na Smetanově nám. tel. 461 612 263

17.45 LDBT: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – bohoslužba • Kostel sv. Anny na hřbitově tel. 461 612 263
19.00 LDBT: A. Engel: Obrazy ze života sv. Kateřiny – barokní divadelní hra, vstupné dobrovolné • Zámek Litomyšl tel. 461 612 263

16. 8. St 18.30 LDBT: Knižní vazba doby baroka – interaktivní přednáška • I. patro přístavby piaristické koleje tel. 461 612 263
19.30 Středa, hudby Vám třeba: Volnost – koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům tel. 461 613 239
22.00 Free Wednesday – dj Dash, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 8. Čt 19.00 LDBT: H. I. F. Biber: Růžencové sonáty – koncert, vstupné dobrovolné • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 263
18. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Námořnická pohádka z Kampy – Divadélko Romaneto, The Fellas – koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo nám. tel. 461 653 333

19.00 LDBT: Barokní adorace Nejsvětejší svátosti – barokní písně a litanie • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 263
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Milhaus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Leemac in the house – house music, dj Leemac • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

19. 8. So 6.00 (14.00) – 17.15 LDBT: Pouť ke kostelu P. Marie Pomocné na Chlumku – v 6.00 odchod nebo ve 14.00 autobusem • od proboštství tel. 461 612 263
8.00-11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo nám. tel. 602 202 580
13.00 Městská obrazárna řečí čísel – komentovaná prohlídka s PhDr. Michalem Šimkem • Městská obrazárna ve II. patře zámku tel. 461 614 765
19.00 Závěrečný koncert Letního orchestru mladých • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 724 930 954
22.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be Fashion – club music, dj Marc Colton • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

20. 8. Ne 10.30 LDBT: Slavnostní závěrečná mše svatá v mimořádné formě římského ritu • Piaristický chrám tel. 461 612 263
15.00 LDBT: Procházka po litomyšlských barokních sochách • sraz u Mariánského sloupu na Smetanově nám. tel. 461 612 263

22. 8. Út 8.30 Výlet na Budislav s RC Litomyšl – odjezd autobusu v 8.40, s sebou vhodné oblečení do přírody • sraz na autobus. nádraží tel. 732 141 575
23. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Machos Burritos – koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům tel. 461 613 239

22.00 Free Wednesday – dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
25. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Divadlo Koráb, BraAgas – koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo nám. tel. 461 653 333

22.00 Toulovcova afterpárty – dj Magdida, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Back To The Future – retro & disco music, dj Xavier J • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 8. So 19.00, 20.00, 21.00 Hradozámecká noc – gurmánská prohlídka zámku, součástí je několik ochutnávek historických receptů, 280 Kč • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067
22.00 Music párty se starým kocourem – dj Komár, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house music, djs Glenn a Parrot • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

30. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Pink Panthers – koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům tel. 461 613 239
22.00 Free Wednesday – dj Dash, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

31. 8. Čt 17.00-20.00 Večer s galerií – skladby francouzských a argentinských interpretů v podání M. Šulcové (housle) a M. Popelky (akordeon) • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00 Patrik Kee – hudební vystoupení sólového zpěváka Patrika Kee, vstupné 200 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 605 147 812

1. 9. Pá 22.00 Párty time! – dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
2. 9. So 22.00 Oldies párty – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
3. 9. Ne 14.00-18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené – taneční odpoledne s živou hudbou, vstupné 80 Kč • Zámecký pivovar tel. 727 878 444



do 13. 8. V rozpuku – výstava, FNd. Aleš Hvízdal a JSnD. Dmitrij Nikitin • Zámecká jízdárna • denně 10-18
do 3. 9. Imaginárium v Litomyšli – živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9-17
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 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 31. 8. Ruku v ruce – touha je zázrak – výstava velkoformátových fotografií v zámecké zahradě • Zámek Litomyšl
do 30. 9. Jeden ze čtyř – výstava klauzurních a ročníkových prací studentů Fakulty restaurování UP • Piaristická kolej • So-Ne 10-17
do 2. 9. Ilustrace a portréty / Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Markéta Prachatická – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Čt – Ne 10-17
do 30. 9. Magdaléna Jetelová: The essential is no more visible – výstava v kryptě • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 14-18
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 • Pá-Ne 13-17, září So-Ne 13-17
do 8. 10. Příroda Litomyšlska: Mokřady – malá výstava o přírodním prostředí v regionu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 24. 9. Staré řecké báje a pověsti – výstava souboru originálních kreseb ze stejnojmenné knihy • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 11-18
od 19. 8. do 25. 8. Výstava květů pozdního léta – tradiční prodejní výstava, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • denně 8-17

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
St, Čt 16., 17. 8.  Baby driver – film Velká Británie/USA, akční/krimi/komedie/thriller, 115 min, titulky, 110 Kč
So, Ne 19., 20. 8.  Po strništi bos – film ČR, drama/válečný/komedie/historický, 115 min, 130 Kč
St  23. 8.  Svět podle Daliborka – film ČR, dokumentární, 105 min, 100 Kč
Čt  24. 8.  Mumie – film USA, fantasy/dobrodružný, 130 min, titulky, 110 Kč
Pá, So 25., 26. 8.  Annabelle 2: Zrození zla – film USA, horor/mysteriózní/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč
Ne 27. 8.  Křižáček – film ČR, drama/historický/road movie, 90 min, 90 Kč
St  30. 8.  Transformers: Poslední rytíř – film USA, akční/dobrodružný/sci-fi/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč
Čt, Pá 31. 8., 1. 9.  Barry Seal: Nebeský gauner – film USA, krimi/thriller, 110 min, titulky, 120 Kč
So, Ne  2., 3. 9.  Zabiják a bodyguard – film USA, komedie, 120 min, titulky, 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 19., 20. 8.  Letíme – film Lucembursko/Norsko/USA, animovaný/dobrodružný, 90 min, 100 Kč
So 26. 8. Emoji ve filmu ve 3D – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 95 min, 140 Kč
Ne 27. 8.  Emoji ve filmu – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 95 min, 120 Kč
So, Ne  2., 3. 9.  Velká oříšková loupež 2 – film Kanada/USA, animovaný/komedie/rodinný, 95 min, 110 Kč   

LETNÍ KINO V AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky představení cca ve 20.45 
Pá 11. 8.  Sirotčinec slečny Peregrinové – film USA, dobrodružný/fantasy, 125 min, dabing, 50 Kč
Pá 18. 8.  Špunti na vodě – film ČR, rodinný/komedie, 110 min, 50 Kč

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ / u mariánského sloupu na Smetanově nám. 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

od 1. 8. do 4. 8. Žena tvůrkyně života – žena tvůrkyně vztahu – bioesence s Helenou Hlavatou • Faltysovo knihkupectví
od 3. 8. do 6. 8. Kinematograf bratří Čadíků • Smetanovo nám. • denně 21.00
od 6. 8. do 27. 8. Kostýmované srpnové neděle – prohlídky s průvodci v kostýmech • Zámek Litomyšl • každou neděli 10-17
od 11. 8. do 20. 8. Dny španělské kuchyně • Hotel Aplaus **** • 11.00
od 13. 8. do 20. 8. Litomyšlské dny barokní tradice (LDBT) – kulturně-duchovní festival barokní zbožnosti • Různá místa v Litomyšli
od 21. 8. do 25. 8. Šmoulí příměstský jógový tábor – pro kluky i holčičky od 5 – 10 let • Spirit studio • Po-Pá 8.00-15.30
do 27. 8. Pravidelné architektonické prohlídky • prohlídka začíná v Piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže • So 15.00 a Ne 10.00
do 1. 10 Letní dětská herna pro malé i velké návštěvníky – herna pro kluky i holčičky • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9-17

VÍCEDENNÍ AKCE

5. 8.                So             13.00                 Off The Wall Jam vol. 4 – 4. ročník závodů ve freestyle BMX, občerstvení a sociální zázemí zajištěno • Bikepark Litomyšl
12. 8.              So             13.00                 Litomyšlský triatlon 2017 – 23.ročník tradičního triatlonu • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
                                           17.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Spartak Slatiňany – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
25. 8.             Pá             17.00                 Decimuž 2017 / memoriál Huberta Stratílka ml. – oblíbený závod pro všechny (400 m plavání, 18 km kolo, 4.3 km běh) • Plovárna Litomyšl
26. 8.             So                                       Leteckomodelářský den aneb Dnes létáme pro vás – letové a akrobatické ukázky s modely • Modelářské letiště Vlkov
                                             9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Moravany/Dašice – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                           14.15                  Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. FK Česká Třebová – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                           17.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Česká Třebová – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
30. 8.             St              17.00                 Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. SK Spartak Slatiňany – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM



 Městský bazén a koupaliště, tel. 461 315 011
Do 3. 9. prázdninový režim – podle počasí bude otevřena buď
plovárna nebo krytý bazén (9.00-20.00). Pravidelná odstávka
krytého bazénu je naplánována na termín 4. 9. – 17. 9. 2017.
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 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

 Spirit studio (Smetanovo nám. 112), tel. 739 954 311
Studio se zaměřením na jógu a zdravý životní styl, power jóga,
jóga pro zdravá záda, ranní jóga, jóga pro děti, aero jóga, se-
mináře, kurzy.
rozvrh a rezervace: www.spiritstudiohanasimkova.inrs.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

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                       7. – 12. 8.              Řezbářské sympozium – na téma „Pověsti panství bysterského“, budete mít opět možnost sledovat práci řezbářů • hasičská zahrada
                                   31. 8. 15.30-19.00 Rozloučení s prázdninami – zábavné odpoledne pro děti na motivy knihy Ronja, dcera loupežníka
DOLNÍ ÚJEZD               18. – 19. 8.           Újezdské babí léto – country folkový festival • Přírodní areál za koupalištěm
OLDŘIŠ                                5. 8. 21.00              Oldřišská večerní o pohár starosty obce v požárním útoku – VI. ročník oblíbené a pro diváky atraktivní soutěže • za Orlovnou 
POLIČKA                             5. – 6. 8.               Divadelní pouť na hradě Svojanově – divadelní soubory, večerní program, tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami pro děti
                                   18. – 20. 8.          Festival Polička 555 – letní multižánrový festival, klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba • poličské nám.
                                             19. – 20. 8.          Třicetiletá válka na Svojanově – vystoupení skupin věnujících se tomuto období, hromadná bitva, dobývání hradu
SEBRANICE                       2. 8. 20.00              Ani ryba ani rak – divadelní hra, kterou uvede Divadelní spolek Tyl Polička • koupaliště / v případě deště na sále kulturního domu
                                   5. 8. 8.00                Poličsky bagr – XVII. ročník plážového volejbalového turnaje smíšených dvojic • plážové hřiště v Sebranicích
                                             13. 8. 16.00            Posezení pod lipou – k poslechu a tanci zahraje kapela Jana Pohorského, občerstvení zajištěno • u kapličky na Pohoře

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          26. 8.                      15. Mezinárodní nábřeží paromilů – připravena i flotila parníčků i dětská železnice • nám. 5. května, Smetanovo nábřeží, Eliščino nábřeží
CHEB                           25. – 26. 8.          Valdštejnské slavnosti
JINDŘICHŮV HRADEC     26. 8.                      Opera na III. nádvoří st. hradu a zámku – Giuseppe Verdi – AIDA
KUTNÁ HORA                   srpen                 Kutnohorské léto – celoprázdninový kulturně zábavní festival plný zážitků
POLIČKA                     18. – 20. 8.          Festival Polička 555 – letní multižánrový festival, klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba • poličské nám.
TELČ                                     18. – 19. 8.           Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
TŘEBOŇ                             8. – 9. 8.               Mezinárodní jazzová setkání – Soul Sisters, Fusion Classic Goes Jazz a další jazzové lahůdky i z domova i ciziny • Masarykovo nám.

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

Informační centrum na nám. 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.

Nově v nabídce: čokoládový chilli pozdrav z Litomyšle

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.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



1. Pramen Zdeňka Kopala
Bobo Cafe – čerstvě presovaná
šťáva s mladým ječmenem
a zákuskem Andělská roláda

2. Pramen Terézy Novákové 
Restaurace a minipivovar
Veselka – litomyšlské pivo

3. Klášterní pramen
Restaurace Pod Klášterem –
kvasnicové pivo Erdinger z ně-
meckého rodinného pivovaru

4. Pramen Lázeňská léčivá
Francovka 
Vinotéka a vinárna U Myd-
láře – kdo Frankovku pije, ten
zdravěji žije

5. Pramen Bedřicha Smetany 
Zámecké sklepení – víno Cha-
teau Litomyšl

6. Nevinný střik
Kavárna Mandala –  střik z bí-
lého vína s kapkou levandulo-
vého sirupu, nealko verze – do-
mácí levandulová limonáda

7. Pramen Josefa Váchala 
Literární kavárna Na Sklípku
– pivo Pilsner Urquell 

8. Živý pramen 
Muzejní kavárna „rócafé” –
Fresh – čerstvě lisovaná anti-
stresová šťáva, (složení: jablko,
okurka, řapíkatý celer) nebo ká-
vový speciál

9. Pramen M. D. Rettigové
Chocco Caffé – horká čokoláda
(53%) se šlehačkou 

10. Pramen Matěje Kuděje 
Hostinec U Černého orla –
Holba – ryzí pivo z hor
(10⁰, 11⁰ Šerák nebo 12⁰)  

11. Prokešův pramen
Antik Hotel Sofia – košer sli-
vovice nebo bulharská vínovice
– rakija, s vtipem pro tento den

12. Pramen Julia Mařáka 
Kavárna Julius Mařák – Mařá-
kovo cappuccino s malinovým
dortem

13. Pramen Boženy Němcové
Hotel Zlatá Hvězda – lahodný
osvěžující nápoj se šumivým
vínem, lesními plody a kapkou
bylinkového aperitivu

14. Pramen rektora Stříteského 
Klášterní sklípek – Aperol-
spritz s výjimečnou nahořklou
chutí pomeranče dle původní
italské receptury

15. Pramen Josefa Portmana
Portmoneum – Museum Jo-
sefa Váchala – živá voda nebo
káva

16. Podzemní Jiráskův pramen
mládí – Cafebar Underground
– Sex on the beach

17. Kávový pramen
Café Kafíčko – výběrová káva
až z daleké exotické Papuy –
Nové Guinee

18. Pramen hraběnky Marie
Manrique de Lara y Mendoza 
Rettigovka – řepný mok na o–
čistný tok (čerstvá řepná šťáva)

19. Pramen piaristů 
Vinotéka Soudek – pohárek
vína na zahřátí i k osvěžení 

20. Pramen Bohdana Kopeckého
Vinotéka Tašner – malířova
paleta fortifikovaných vín

21. Tankový pramen
Restaurace a Café U Me-
dvěda – nejčerstvější pivo
přímo z pivovaru Pilsner Urquell

22. Pramen Ovocňák
Bambino Caffé – 100% ovocný
mošt, v létě s ledem, v zimě
horký se skořicí 

23. Havranův pramen
HAVRAN café steak bar –
osvěžující a lehký alkoholický
drink, který zpříjemní váš den

24. Ropkův pramen
Pražírna kávy Caffe Delizia –
expresso z čerstvé kávy s grili-
ášovou trubičkou 

K lázním patří neodmyslitelně i lé-
čivé prameny. Takovým pramenem
však nemusí být jenom voda z ter-
málního zdroje, duši léčí především
pozitivní energie, zklidnění, poza-
pomenutí na starosti a dobrá ná-
lada, někdy pomůže i dobré jídlo
a pití. 
Proto zařazujeme mezi zvláštní
skupinu lázeňských pramenů právě
prameny gurmánské. Zájemci
o tento druh pramenů budou moci
až do konce roku 2017 navštěvo-
vat restaurace a za konzumaci spe-
ciálně pro lázeňské hosty připra-
vených nápojů či pokrmů sbírat
razítka do svých hracích karet.
Hrací karta je součástí turistických
novin. Stáhnout si ji můžete i na
www.lazneducha.cz.
Pro milovníky výzev tu byla dub-
nová rychlosoutěž - kdo zvládl nas-
bírat 7 razítek během soboty 29.
dubna, možná byl mezi odměně-
nými ještě v rámci letošního Zahá-

jení lázeňské sezóny. Vy se mů-
žete vydat rychlostí pomalejší
a návštěvu gurmánských pramenů
si užívat až do konce roku 2017. 
Objednáte–li si na daném místě
speciálně pro vás připravený lázeň-
ský nápoj či pokrm, získáte razítko
do hrací karty. Po splnění této pod-
mínky nám vyplněnou hrací kartu
zašlete mailem na adresu lazne-
ducha@litomysl.cz, kartu můžete
doručit i poštou nebo osobně na
adresu Město Litomyšl, Odbor kul-
tury a cestovního ruchu, Bří Šťa-
stných 1000, Litomyšl. Do losování
o hodnotné ceny budou zařazeni
ti, kteří zašlou správně vyplněnou
hrací kartu nejpozději do 31. pro-
since 2017. Vítězové budou odmě-
něni hodnotnými cenami poslední
dubnovou sobotu 2018, v rámci
Zahájení 7. litomyšlské lázeňské
sezóny. Výherci budou o výhře in-
formováni minimálně 15 dní před
konáním akce.

Soutěž Lázeňské prameny 
v roce 2017 „vícerychlostní”

vaše jméno mobil  2

e–mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

Hrací karta místo pro razítka:

zde odstřihněte
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POZVÁNKY 

Mezinárodní houslové kurzy se vracejí
Až do 13. srpna bude v Litomyšli pod vedením
profesorů Milana Vítka a Michaela Malmgreena
pilně cvičit 12 talentů světové hudby v rámci 22.
ročníku Mezinárodních houslových kurzů. V prů-
běhu akce 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-

ČISTÁ U LITOMYŠLE – prodej udržovaného RD 2+1
se zahradou 1 956 m2 v okrajové části obce. Vhodné
k trvalému bydlení nebo k rekreačnímu účelu.
ENB G. Č. 1350. Cena:   850 000,- Kč + provize RK
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej venkovs. stavení 2+1 se
zahradou na okraji obce. Dům vyklizený, určený k re-
konstrukci. Topení el. přímotopy, vodovod veřejný,
odpady možno napojit na kanalizaci. ENB G.
Č. 1293. Cena: 950 000,- Kč 
BRANDÝS NAD  ORLICÍ – prodej vily se 3 byty a za-
hradou. Byt 4+kk ve II. NP, 3+kk ve III. NP, 1+kk ve IV.
NP. Určeno ke kompletní rekonstrukci. Vhodné pro
bydlení, sídlo firmy, penzion, apod. ENB G.
Č. 1345. Cena: 2 350 000 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
LITOMYŠL – prodej komerčního objektu k rekon-
strukci v centru města (plocha: 184 m2). Dvě podlaží
(pův. truhl. dílna), možnost využít podkroví. Výhodná
poloha k podnikání. Možnost napojení na všechny
sítě. ENB G. Č.869.  Sleva na: 1 300 000 Kč.
Dolní Újezd – prodej statku se stodolou a pozemky
v okraj. části obce. Obytná část 3+kk po rekonstrukci
v r. 2004. Napojení na plyn, elektro a veřejný vodo-
vod. ENB G.  Č. 1319. Cena: 1 990 000 Kč
PAZUCHA U LITOMYŠLE – prodej RD se zahradou
v centru obce. Určeno ke kompletní rekonstrukci.
Dojezd do Litomyšle (ca. 4 km), lze využít i MHD.
ENB G. Č. 1283. Sleva na: 650 000,- Kč
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,- 

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 4 000 m2, po-
zemek určený ke kolektivní bytové výstavbě v zají-
mavé 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

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: 59. Národní festival Smetanova
Litomyšl 2017 zahájen • Finále DRFG ligy malé
kopané 2017 • SMETANOVA VÝTVARNÁ LITO-
MYŠL 2017 – Generation One • Z bývalé skládky
může být kus divoké přírody • Ze zasedání za-
stupitelstva v červnu 2017 • Mladík natočil na
mobil, jak dva blesky udeřily do kostela • SME-
TANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL 2017 – 2Ar(t) •
SMETANOVA LITOMYŠL – Velké finále 2017 (a co
nás čeká příště) • 25 let firmy MACH DRŮBEŽ
Litomyšl 2017 • SMETANOVA LITOMYŠL –
O premiérových "Festivalových zahradách" •
Sto šedesát odstínů TPP • Je obří socha koně
v Zámecké jízdárně symbolem konce epochy?

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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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

• tiskař na ofsetových strojích 
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po–Pá,
Co vás čeká: tisk na nejmodernějších tiskových strojích Heidelberg

a Komori
Co očekáváme: pečlivost, manuální zručnost, fyzickou zdatnost, 

chuť učit se novým věcem. Předchozí zkušenosti
s tiskem nebo polygrafií jsou výhodou. Neznalé zaučíme.

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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Plnou parou
do radostí i starostí
školního roku
2017/2018!
Tradiční společná modlitba díků za prázdniny
a prosba za školní rok, kterou vedou spolu du-
chovní křesťanských církví z Litomyšle spolu
s věřícími a přáteli, bude v kostele Nalezení sv.
Kříže na zámeckém návrší v neděli 3. 9. 2017
v 17.00 hod. 
Prosby nevysíláme jen za svoje děti, ale za
všechny studenty a žáky, kteří jdou do škol ve
městě. Žehnáme jim i učitelům a myslíme na
všechny spoluobčany. 

Litomyšlští faráři a kazatelé

Hvězdné manýry
Zveme Vás na hvězdně obsazené představení
Hvězdné manýry dne 27. 9. 2017 od 19 hod. ve
Smetanově domě v Litomyšli. Předprodej vstu-
penek v síti: smetanuvdum.cz.
Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá
a bláznivá fraška, že by se za ni nemusel stydět
ani mistr tohoto žánru Feydeau. Odehrává se ve
velice elegantním hotelu v Palm Beach v roce
1942. Má se uskutečnit koncert s beneficí na
podporu amerických válečných výdajů a organi-
zátoři se neobejdou bez dvou hvězd, které spo-
lehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má jeden
háček. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lucie Dračková

Váchalova rodina se na léto zabydlela v Portmoneu
V letošním roce se veřejnosti otevřela nová stálá
expozice v Portmoneu – Museu Josefa Váchala
v Litomyšli, vyprávějící příběh nejen Váchalův,
ale také Portmanův, jeho rodiny a tiskařské
a sběratelské vášně. Nechybí část věnovaná La-
dislavu Horáčkovi, před 2 lety zesnulému novo-
dobému mecenáši. Horáček v 90. letech 20.
století dům koupil a s týmem restaurátorů pod
vedením Jiřího Látala opravil. Díky němu se Li-
tomyšl pyšní muzeem Josefa Váchala, dnes
velmi uznávaného a oblíbeného umělce. Hlavní
součástí prohlídky jsou nadále pro nás nezvykle
vyzdobené místnosti Josefem Váchalem, který je
maloval v průběhu let 1920–1924. Sytě barevná
výmalba stěn, kde se střídají na první pohled ne-
sourodé postavy ďáblů, skřetů a duchů s klasic-
kými křesťanskými motivy nebo odkazy na
hinduismus a jiné orientální nauky, má svoji lo-
giku vycházející z Váchalových životních postojů
a uměleckých názorů. Portmoneum – Museum
Josefa Váchala je dnes díky nim unikátní evrop-
skou památkou.

Na letní měsíce letos do Litomyšle zavítala celá
Váchalova rodina. Ve výstavním sále Portmonea
je totiž nainstalována výstava Z Váchalova ro-
dinného alba, jejíž kurátorka Hana Klínková vy-
brala fotografie i grafické práce Josefa Váchala
a jeho družky Anny Mackové tak, aby návštěvní-
kům přiblížila všechny členy domácnosti, včetně

těch čtyřnohých. Kurátorka k výstavě říká: „Se-
známit se můžete nejen s umělcovou matkou,
otcem, strýcem – malířem Mikolášem Alšem, Vá-
chalovou ženou Mášou a přítelkyní Annou Mac-
kovou, ale také se psem Tarzanem, Voříškem,
Miláčkem či s kočkami Pípánkem a Doxou. Čer-
nou angorskou kočku Doxu mimochodem Vá-
chal vyhrál ve slosování předplatitelů časopisu
Svět zvířat. První cenou měl být exotický papou-
šek, ale protože byla válka, musel se výherce
spokojit s dostupnější odměnou.” Hana Klínková
k výstavě ještě dodává: „Za pozornost stojí
i nádherně ilustrované Básnické spisy Otokara
Březiny z roku 1916, otevřené na straně s básní
Moje matka, jednou z nejkrásnějších. Díky Vá-
chalově skice tužkou a pastelem víme, že matka
na obrázku v knize je doopravdy ta Váchalova.
Tuto skutečnost se mi podařila dohledat teprve
nedávno.”  
Výstava je pořádána ve spolupráci s Památní-
kem národního písemnictví a je k vidění až do 3.
září. Museum Josefa Váchala je však možné nav-
štívit až do konce října. Užít si můžete také upra-
venou zahradu, kde je možné posedět u kávy či
podívat se na svět Camerou obscurou umělců
Aleše Hvízdala a Marka Volfa. 

Hana Klimešová, foto: RML

Folkové a country české nebe 
na 25. ročníku Újezdského babího léta
Vážení čtenáři, jste srdečně zváni na víkend 18.
– 19. srpna 2017 do Dolního Újezda, kde se koná
jubilejní 25. ročník festivalu Újezdské babí léto,
kde se představí většina české folkové špičky. 
V pátek se vám představí skupina Spirituál kvin-
tet, Cop, Epydemye a Marod. Na country bálu si
budete moci zatancovat na rytmy skupiny Cop
a Poutníci. 
V sobotním programu vám zazpívá skupina Fle-
ret, V. K. Tomáško, Roháči, W. Daněk a M. Dvořá-
ček, Žalman a spol., Hop Trop, Druhá Tráva, Tony
Joch a přátelé. 
Všichni návštěvníci budou moci v průběhu pro-
gramu letošního ročníku si připomenout a osla-
vit letošní osobní jubilea s osobnostmi, jako je
Jiří Tichota, V. K. Tomáško a W. Daněk. 
U příležitosti 25. narozenin populárního festivalu
všichni uvidí a uslyší 25 ran doprovázených svě-
telnými efekty.
Festival se koná v přírodním areálu SDH za kou-
palištěm. Pro návštěvníky, kteří chtějí nocovat

v přírodě, je připraven kemp přímo na koupališti. 
Parkování aut bude v blízkosti areálu za fotba-
lovými hřišti.
Všechny návštěvníky prosíme, aby své čtyřnohé
kamarády nechali doma u svých blízkých, pro-
tože jim nebude umožněn vstup na festival.

Jan Švec, foto: archiv

Hradišťan & Jiří Pavlica v kostele 
sv. Jakuba v Nových Hradech
Již v loňském roce se uskutečnilo v novohrad-
ském kostele úspěšné vystoupení legendárního
Spirituál kvintetu. Pro letošní rok jsme pro vás
opět připravili hudební „lahůdku”,  a to v podobě
vystoupení hudebního uskupení  Hradišťan & Jiří
Pavlica.

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení
s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, ne-
zvykle širokým žánrovým záběrem a netradič-
ním repertoárem, který v počátcích vycházel
zejména z lidové tradice. 
Dovolte nám tedy, abychom vás tímto pozvali na
tento koncert,  který se uskuteční 27. srpna 2017
od 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Nových Hra-
dech.
Hradišťan & Jiří Pavlica si připravil pro tuto příle-
žitost speciální „kostelní” program, ve kterém
zazní písně z jejich bohatého repertoáru.
Vstupné 300,-Kč k sezení, 150,-Kč k stání. 
Předprodej vstupenek bude probíhat od 17. 7.
2017 na Obecním úřadě Nové Hrady - tel. 469
325 104, Muzeum dýmek Proseč - tel. 468 000
265, Informační centrum Litomyšl - tel. 461 612
161 a Luže - tel.469 671 223. 
Další informace jsou uveřejněny na www.farni-
spolecenstvi.cz

Text a foto: Farnost Nové Hrady
Varhanní koncert 
Varhanní koncert studentek pardubické konzer-
vatoře Anny Ester Petříkové a Jany Mimrové se
uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
ve čtvrtek 7. září 2017 v 18 hodin. Na programu
budou skladby J.F.N.Segera, J.S.Bacha, W. A.
Mozarta, M. Regera, L. Boëllmanna, M. Sokoly
a A. Tučapského. Srdečně zve Konzervatoř Par-
dubice.                                                  Petr Jiříček
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Imaginárium – hravá výstava
baví všechny věkové kategorie
Regionální muzeum v Litomyšli láká na výstavu
divadelních kulis, loutek a dekorací Divadla
bratří Formanů a přidružených autorů. Vstupem
do expozice se rázem ocitnete ve světě fanta-
zie, cirkusu a vaší představivosti se zde žádné
meze nekladou. Nejen děti ocení, že se nemusí
jen dívat, ale většinu věcí si mohou také osahat
a vyzkoušet. Různorodost aktivit a střídání děl
jednotlivých umělců zajistí, že stále očekáváte,
co dalšího ještě přijde. 
Po procházce setmělou místností za doprovodu
hudby nahlédnete do něžného světa loutek Te-
rezy Komárkové, projdete kulisami představení
Bouda až do místnosti manželů Renaty a Mar-
tina Lhotákových, dozdobené linoryty a ilustra-
cemi Matěje Formana. Tady pochopíte, že je
třeba začít s předměty pracovat, abyste se do-
zvěděli, jaký je jejich smysl. Vyzkoušíte si lihý-
řové hodiny, divadélko i stroje demonstrující
různé fyzikální zákony. Nakonec si pomocí ca-
mery obscury pořídíte portréty svých blízkých
a už čekáte, co pro vás připravila výtvarnice
Jana Paulová. Textilním dekoracím dominuje
obrovská peřina, na které můžete chvíli spoči-
nout, než si zahrajete partičku bizarní dámy
nebo pexeso Barky Zichové. Dva hybohledy
Pavla Macka už zvou do horní části výstavy, kde
jimi budete doslova pohlceni. Možnost rozsvítit
si každou z těch zvláštních krabiček a čekat, co

se stane, když zatočíte kličkou, budete rádi
opakovat s každým dalším strojem. Za rohem
musíte určitě vyzkoušet žertovnou režisérskou
židli, kterou vyrobil Antonín Maloň pro Miloše
Formana.  Ze židle je pěkný výhled na cirkusový
svět Terezy Vostradovské, jejíž maringotky se
nemusíte bát otevírat, ovšem pozor na lva! Di-
vadelní kulisy Obludária od Josefa Sodomky na-
bídnou možnost pořídit si do rodinného alba
netradiční fotografie. A zatímco si děti budou
hrát na kuličkové dráze Veroniky Podzimkové,
dospělí vezmou za vděk posezením u filmu se
záznamem loutkového představení s názvem
Barokní opera. Na závěr určitě navštivte lo-

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

Litomyšlské muzeum nabízí
mnoho zajímavostí i zábavy
V nedávno opravené historické budově Regi-
onálního muzea v Litomyšli v těsném sousedství
zámku, který je na seznamu UNESCO, najdete
poutavou expozici s řadou unikátních předmětů,
hravou sezónní výstavu i dětskou hernu.
Stálá expozice představuje nebývale bohaté dě-
jiny Litomyšle od jejich počátků až do součas-
nosti. Hned v úvodu, v suterénním ochranném
objektu, jsou prezentovány pozůstatky středo-
věké zástavby kolem tzv. scholastikovy brány
tak, jak byly archeology objeveny v roce 2013.
Vedle navazuje expozice zámeckého návrší, kde
je prostřednictvím 3D modelů a dokumentárního
filmu představen pozoruhodný stavební vývoj
této lokality – od kláštera přes biskupství, hrad
s novým městem, zámecký areál, původní pi-
aristické budovy až po současný stav.
Další části expozice obsahují mnoho unikátních
předmětů – mamutí kel nalezený v Litomyšli, ka-
tovský meč, iluminovaný graduál literátského
sboru ze 16. století, obrovskou Müllerovu mapu
Čech z 18. století, podmalby na skle, „Litomyšl-
ské nebe” s originálními osobními předměty
A. Jiráska, B. Němcové, M. D. Rettigové a dalších
osobností nebo staré tisky litomyšlské tiskárny
a ruční tisky a štočky Josefa Portmana.
Jedinečné jsou předměty technického chara-
kteru, jako nejstarší fotoaparát v České repub-
lice, funkční replika Křižíkovy obloukové lampy či
motocykl ESO 500. Vedle stovek dalších histo-
rických artefaktů, zbraní, malovaných střelec-
kých terčů, středověkých architektonických
článků či kuriozit zde naleznete nejrůznější his-
torické mapy, vyobrazení města i půvabné kari-
katury Quidona Šimka.
Pro (nejen) mladší návštěvníky je připraven
pestrý interaktivní program – můžete si vyzkou-
šet, jak staří kartografové měřili vzdálenosti,
hravou formou si ověřit své znalosti historie,
obléknout se do kopií měšťanského a lidového
oblečení z 19. století či si zahrát hru Za starého

mocnářství. Nepřehlédnutelná je dětská expo-
zice „Račte vstoupit” s „replikou” litomyšlského
náměstí v „dětské” velikosti a řadou zábavných
prvků pro děti. Na závěr prohlídky si můžete od-
počinout při sledování některého z historických
filmů o Litomyšli.

Zpěvák Patrik Kee
vystoupí v piaris-
tickém chrámu
Přijměte prosím pozvání na hudební vystoupení
sólového zpěváka Patrika Kee, které se usku-
teční 31. srpna v 18 hodin v prostoru chrámu Na-
lezení svatého Kříže v Litomyšli. Hlasový mág,
zpěvák a skladatel, který svou hudbou míří do
srdce každého, kdo je ochoten na chvíli se ztišit
a otevřít Patrikův hlas bude hýčkat vaši duši. Za
libozvučných tónů můžete na chvíli vydechnout
a nerušeně spočinout v klidu jen a jen sami se
sebou. Ať už při poslechu nebo aktivním spolu-
tvoření s Patrikem Kee.
Patrik Kee je umělec, který skrze dar hlasu har-
monizuje a vnáší radost do prostoru. S nádher-
ným 3,5oktávovým hlasem umí všelicos –
oktávování, scatování, alikvótní tóny, africké mo-
tivy aj. Některými je nazýván „český Bobby
McFerrin”, se kterým si spontánně zanotoval
v Brně. Vystupuje v představeních Léčivého di-
vadla Gabriely Filippi. Během svých vystoupení
rád citlivým způsobem zapojuje publikum, které
dokáže během pár minut strhnout velmi nená-
silnou formou do úžasného světa jeho srdce,
tónů, hudebních vln, ozvěn a nečekaných zvu-
kových proměn.
Způsob, jakým Patrik Kee svou tvorbu na kon-
certech na posluchače přenáší, míří neomylně
přímo do jejich srdcí a otevírá v nich bezeslovný
rozhovor s jejich vnitřním Já.
Patrik k tomu dává bezmezný prostor a bezpečí.
Jak to dělá? Jednoduše! Sám je totiž takový! Od
milujícího otevřeného srdce do vašeho srdce.
Mnohé z jeho melodií a písní totiž vznikají teprve
až na pódiu, z okamžité atmosféry, z okamžitého
pocitu či nápadu!
Další informace najdete na www.patrikkee.cz
Předprodej vstupenek Infomační centrum Lito-
myšl, tel. 461612161. Mila Bohunická

vecký salónek plný vtipu Andrey Sodomkové
a prohlédněte si galerii fotografií Ireny Vodá-
kové, dokumentující představení i zákulisí Di-
vadla bratří Formanů. 
Spokojenost návštěvníků je zaručena. Ať je
parné léto a přijdete se zchladit nebo deštivé
počasí a přijdete se schovat, určitě nebudete li-
tovat! Výstava je otevřena až do 3. září. 

Hana Klimešová, foto: RML

Expozice, v níž se nikdo nenudí, je koncipována
pro širokou veřejnost, od kulturních turistů po
rodiny s dětmi. V nové expozici se rozhodně
nudit nebudete.
Letní nabídku muzea doplňuje rozsáhlá výstava
s názvem Imaginárium, která je dílem Divadla
bratří Formanů a přidružených autorů. Vstupem
do výstavy se ocitnete ve světě divadelní fanta-
zie, cirkusu, v němž se vaší představivosti meze
nekladou. Na vše můžete šahat, se vším si po-
hrát. Nechybí ani dětská herna pro nejmenší, ti
„větší” si zase mohou dopřát kávu a zákusek
v muzejní kavárně.
Litomyšlské muzeum provozuje také Rodný byt
Bedřicha Smetany v nedalekém zámeckém pi-
vovaru a Portmoneum – Museum Josefa Vá-
chala. Všechny tři objekty můžete nejvýhodněji
navštívit se sdruženým vstupným.

René Klimeš
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Kinematograf bratří Čadíků
přiveze filmy, dokument i pohádku
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 Żebrowski
zamotá hlavy hned několik mužů. Nakonec ale
všechno dopadne úplně jinak, než všichni čekali... 
Posledním titulem letošního Kinematografu
bude v neděli 6. srpna pohádka Řachanda, která
vypráví o rozmazlené princezně a dvou nepoc-

tivých kamarádech. Hrají: Aleš Bílík, Vladimír Po-
lívka, Denisa Pfauserová, Bolek Polívka, Jan Hru-
šínský 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

OBSLUHA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
V LITOMYŠLI
• dvousměnný provoz (bez nočního provozu)
• zaměstnanecké benefity
• řidičský průkaz skupiny T výhodou
kontakt: vodovody@lit.cz, nebo tel: 773 228 001

Firma Vodovody spol. s r.o.,
přijme pracovníka na pozici

Monumentální socha koně bez jezdce
na měsíc zdobí zámeckou jízdárnu
Čtyřmetrová monumentální socha autorů Aleše
Hvízdala a Dmitrije Nikitina je instalována v Zá-
mecké jízdárně v Litomyšli. Dílo bylo vytvořeno
unikátní technologií tzv. robotického sochařství. 
Dva mladí umělci Aleš Hvízdal a Dmitrij Nikitin
představují v Zámecké jízdárně svou novou vý-
stavu „V rozpuku”. Jejím středobodem je čtyřme-
trová socha koně vysochaného z betonu pomocí
tzv. robotického sochařství. 
Hvízdal a Nikitin se setkali během studií v ateli-
éru Supermédií na pražské Vysoké škole umě-

leckoprůmyslové. Dvojice umělců v konceptu
této výstavy reflektuje nejistotu současné soci-
álně-kulturní situace a dává prostor nově obje-
vovanému příběhu se všemi jeho důsledky. 
Prostor Zámecké jízdárny, pro který je výstava
navržená, nese historickou stopu, která je klíčem
k obsahu instalace. Místo již svým názvem
a především původním účelem evokuje lidmi
osedlanou koňskou sílu. Téma rovněž zrcadlí
využití jízdárny v letech 1996-2010 jako místo tr-
valé expozice sbírky antických odlitků. Hvízda-

lova a Nikitinova socha koně vychází ze scanu
skutečné římské sochy císaře Marka Aurelia na
koni, kdy umělci v počítačovém modelu postavu
panovníka odstranili a zanechali pouze figuru
koně. Antický příběh je stále platným vzorem
a epochou jasné a důsledné kulturní, sociální
a politické rétoriky. Tyto obrazy z historie místa
se na dobu výstavy vrací v asociativní pře-
smyčce. V podobné rovině fungují i další prvky
výstavy, a to videa přírody a měst, z nichž
během expozice mizí postavy lidí.
Výstava je jakýmsi pomníkem postmoderny. Čas
mnohostí a vrstvení pomalu utichá a otevírá
prostor novým vírám, dualistickým protipólům,
naplňujícím a bojujícím o sebe-naplnění. Čistý
obraz, přímý směr a jasný cíl jsou nově nabytým
sebevědomím povstalým ze selhání života s vol-
bou. Skrze svého koně Hvízdal s Nikitinem kon-
struují ideu, pnoucí se, pulzující a nespoutanou.
Formují její začátek a zároveň zapalují věčné
ohně vzpomínek na postmodernu.
Výstava bude trvat do 13. 8. 2017. Setkání
s autory je připraveno pro veřejnost při komen-
tované prohlídce dne 11. 8. od 18.00. Výstava je
otevřena denně 10-18 hodin.

Helena Marie Hendrych

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

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
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PR ČLÁNEK 

BALÓNY LITOMYŠL plní sny
hendikepovaným
Neděle 28. května 2017 se
stala pro naší firmu BA-
LÓNY LITOMYŠL zlomovým
dnem. Naši dva piloti, Petr
Kovář a Libor Filip, provedli
své premiérové lety baló-
nem s vozíčkáři, ráno
s naším litomyšlským Miro-
slavem Bártou a večer
s panem Ladislavem Kár-
ským z Českých Heřmanic.
Díky silnému nezapomenu-
telnému zážitku, jak pro naše prvovovzducho-
plavce, tak pro naše piloty, se naše společnost
rozhodla zakoupit balónový koš upravený pro
tyto lety, tj. s dvířkami pro bezbariérový  vstup

hendikepovaných pasa-
žérů a dále s úpravou pod-
lahy koše pro připevnění
speciální vyvýšené se-
dačky s bezpečnostními
pásy pro přepravu hendi-
kepovaných. Tímto mů-
žeme umožnit a naplno
prožít svůj sen i pro různě
hendikepované osoby.
Jsme za to velice vděčni
a těšíme se na další ob-

dobné lety, jako jsme uskutečnili 28.5. Náš slo-
gan „Zažij svůj sen” tak můžeme naplno
realizovat v naší balónářské praxi.

Těšíme se na Vás!   Petr Kovář

V zámecké jízdárně v Litomyšli se na konci
června uskutečnilo setkání oceněných mana-
žerů tří krajů. Manažeři Královéhradeckého, Par-
dubického a Libereckého kraje, kteří byli finalisty
nebo oceněnými v soutěži Manažer roku 2016,
se sešli na zámku v Litomyšli v rámci festivalu
Smetanova Litomyšl. Akci pod záštitou všech tří
hejtmanů pořádalo Centrum andragogiky ve
spolupráci s Českou manažerskou asociací
a jejím ČMA Regionálním klubem Severový-
chodní Čechy s finanční podporou Pardubického
kraje a dalších sponzorů.
„Světově proslulý hudební festival Smetanova
Litomyšl tvořil skvělou kulisu pro akci Setkání
oceněných manažerů Pardubického, Králové-
hradeckého a Libereckého kraje v soutěži Mana-
žer roku. Vzdali jsme hold a poděkovali jsme
osmi úspěšným, kteří se umístili v Praze na Žo-
fíně,” uvedla radní pro regionální rozvoj, evrop-
ské fondy a inovace Hana Štěpánová, která
předala ocenění manažerům z Pardubického
kraje.
„Možná by někoho mohlo napadnout, že mana-
žer pracuje ve prospěch sebe a ve prospěch své
firmy a nepotřebuje být oslavován. Ale toto by
byl pohled jen velmi povrchní. Manažer řídí firmu
a poskytuje práci dalším lidem. Tito lidé poté
mají jistotu, že mohou přijít do práce, kde to fun-
guje jako dobře namazaný stroj,” řekla Hana Ště-
pánová. „Zaměstnanec nemusí řešit věci, které
řeší manažer. Ten často pracuje i dlouho do noci
a o víkendech. Jeho zaměstnanci často netuší,
že má i bezesné noci, pokud řeší něco zásadního
ohledně firmy,” dodala radní Štěpánová, která
všem manažerům popřála další skvělé výsledky
a naší zemí hodně takových výrazných, pracovi-
tých a nepřehlédnutelných lidí. „Od řídících or-
gánů země si pak můžeme přát, aby si těchto lidí
více vážily a více je podporovaly,” uzavřela Hana
Štěpánová. -red-

Úspěšní manažeři
tří krajů se sešli
v Litomyšli

Poslední pátek
v srpnu patří 
triatlonu „Decimuž”
Srdečně zveme všechny příznivce sportu
a zvlášť triatlonu na tradiční závod Decimuž,
jehož již 35. ročník se uskuteční poslední srp-
nový pátek 25. 8. 2017 na koupališti v Litomyšli.
Jedná se o zkrácenou verzi tradičního dlouhého
triatlonu – 400 m plavání, 20 km jízdy na kole
a 4,3 km běhu zvládne opravdu každý – víc než
o prestižní ostrý závod jde o setkání rekreačních
i výkonnostních sportovců, přátelské poměření
sil mezi mladšími I staršími generacemi (katego-
rie jsou samozřejmě rozděleny podle věku a po-
hlaví). Tradiční součástí závodu je večerní
posezení a zábava v areálu Za Sokolovnou.
Závod se koná za každého počasí. Start závodu
je v 17.00 hod. a nejrychlejší ho zvládnou za
méně než hodinu. Přijďte si vyzkoušet jedineč-
nou kombinaci tří sportů najednou v pohodové
atmosféře a poměřte si síly se svými přáteli.
Není potřeba žádné zvláštní vybavení, stačí
plavky, jakékoliv kolo, přilba a tenisky. Zato ale
zažijete adrenalin a pocit uspokojení v cíli po
úspěšném dokončení. Pokud nechcete závodit,
přijďte alespoň podpořit závodníky jako diváci
a vytvořte jim důstojnou atmosféru. Bližší
informace a přihlášku naleznete na www.strati-
lek.cz nebo na facebooku www.facebook.com/
dumsportu.stratilek. Při včasném přihlášení on-
line do 16. 8. 2017 obdrží závodník unikátní pa-
mětní tričko. Na Vaši účast se těší organizátoři
z Domu sportu Stratílek Litomyšl.

Veronika Samková Stratílková
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Prázdninová 
výpůjční doba 
v knihovně
Dospělí pondělí 8-17
    úterý 8-15
    středa 8-12
    čtvrtek 8-17
    pátek 8-16
    sobota zavřeno
Dětské oddělení
     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)

Krajská rada projednala harmonogram realizo-
vaných a připravovaných investic ke konci dru-
hého čtvrtletí letošního roku. Zabývala se také
několikaletým plánem oprav a budování silnic,
jejichž investorem je Správa a údržba silnic Par-
dubického kraje.
„V současné době se pracuje na 22 stavbách
Pardubického kraje v hodnotě necelých 150 mi-
lionů korun a v zadávacím řízení máme dalších
25 staveb za více jak 420 milionů,” uvedl 1. ná-
městek hejtmana pro investice Roman Línek
a pokračoval: „Dále připravujeme investiční zá-
měry i pro další roky, a to celkem za téměř 6,5
miliardy korun. K největším krajským investičním
akcím bude v následujících letech patřit v oblasti
dopravy zlepšení dostupnosti turistických atrak-
tivit v jižní části Orlických hor a v masivu Králic-
kého Sněžníku, dále napojení silnic u Dašic
a Rokytna na D35, kruhový objezd na silnici Sku-
hrov – Lanškroun a mnohé další modernizace.
V kultuře bude největší investicí obnova pardu-
bického zámku, výstavba depozitářů a obnova
tří historických domů na Příhrádku. Sociální
služby budou pokračovat s budováním komunit-
ního bydlení v rámci transformace a u školských
zařízení počítáme s rekonstrukcemi, zateplová-
ním a vybavováním odborných učeben. Roz-
sáhlá obnova čeká areál Střední průmyslové
školy elektrotechnické Do Nového a areál orlic-
koústecké Perly, kde bude mít zázemí Střední
uměleckoprůmyslová škola. Jednoznačně nej-
vyšší investice se chystáme v nemocnicích
v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, kde vyrostou
centrální urgentní příjmy a operační sály.” -red-

Kraj připravuje
investice za miliardy
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Ohlédnutí za
tenisovou sezónou
V letošním roce se do mistrovských tenisových
soutěží zapojila 4 družstva TC Litomyšl. 
Svoji premiéru mělo nově vytvořené družstvo
mladších žáků. Většina dětí si poprvé vyzkou-
šela, jaké 
to je bojovat o mistrovské body, a dokonce zaží-
vat svá první tenisová vítězství. I když družstvo
ve velké konkurenci týmů Pardubického kraje
obsadilo celkově 7. místo, výkony našich mla-
dých nadějí jsou příslibem do budoucna. 
V kategorii dospělých naše družstvo obsadilo
také 7. místo. Zde nás trápí nedostatek mladších
hráčů, a proto zde museli nastupovat i tenisté,
kteří zároveň hrají v družstvech seniorů. 
V seniorské kategorii jsme dokonce postavili dva
týmy, přičemž družstvo A obsadilo ve Východo-
českém krajském přeboru celkově krásné 3.
místo. 
I když jsou již týmové soutěže skončené, čekají
nás ještě tenisové turnaje a individuální soutěže,
v srpnu tenisový kemp pro děti. Již nyní je třeba
začít s přípravou na sezonu následující. Poten-
ciál na další zlepšování naše týmy jistě mají. 
Závěrem je nutné popřát všem tenistům hodně
štěstí do zbytku sezony a také poděkovat všem
trenérům a funkcionářům, bez kterých bychom
se soutěží družstev nemohli zúčastnit. 

Ivana Dostálová

Příběh zastřeleného strážmistra
ožil po sedmdesáti letech
Před sedmdesáti lety došlo v lese u obce Sloup-
nice v osadě Končiny na Litomyšlsku k vraždě.
Přišel zde o život strážmistr Sboru národní bez-
pečnosti Josef Hendrych. Právě jemu v sobotu
vzdali současníci hold při pietní slavnosti, které
se zúčastnili zástupci policie, policejních vete-
ránů, okolních obcí, hejtman Pardubického kraje
i syn zastřeleného strážmistra Milan Hendrych.
Akce se uskutečnila u pomníku v lese u Podryb-
níku, nedaleko místa, kde se zločin odehrál.
„Poválečné období, kdy k tomuto činu došlo,
bylo obdobím obrovské politické nestability.
V této nejednoduché době, kdy rabování a zlo-
činy nebyly ničím výjimečným, položil Josef Hen-
drych svůj život za spravedlnost a právo,” řekl na
pietním aktu hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický. „Hrdiny, jakým byl Josef Hendrych, je
potřeba si připomínat, a to zejména proto, že
naše společnost má dlouhodobě pocit, že po-
strádá vzory. Myslím si však, že tomu tak není.
Je nutné si připomínat ty, kteří padli za vlast,
ideály a hodnoty, ale také si musíme všímat
vzorů současných, kterých je mezi námi velké
množství,” uvedl hejtman. „Važme si toho, že ži-
jeme v době míru a nemusíme zjišťovat, kdo by
byl hrdinou dnes,” uzavřel Martin Netolický. 
Téměř zapomenutý příběh mladého strážmistra
Josefa Hendrycha, který oživil policejní veterán

Jaromír Charamza, se udál 10. července 1947.
Tehdy došlo k loupežnému přepadení vesnické
usedlosti v obci Sloupnice. Po dvou pachatelích
se vydali pátrat dva příslušníci Sboru národní
bezpečnosti. Pro Josefa Hendrycha se však toto
pátrání stalo osudným, když ho jeden z pacha-
telů v lese u obce Němčice zastřelil. Hendrych
zemřel na místě ve věku nedožitých 35 let. Oba
pachatelé byli dopadeni a při následné pře-
střelce přišli o život. -red-
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Jak dopadly první prázdninové závody v Suché
První prázdninový den se v Suché u Litomyšle ko-
naly Červencové skokové závody. Pořadatel při-
pravil pro jezdce a jejich koně celkem pět soutěží
od výšky překážek 80 cm až po 130 cm, parkury
pro červencové závody stavěl Michal Mundil.
Soutěžní den zahajoval Hobby parkur do 80 cm,
soutěž na limitovaný čas, který měl hodnotu 57
sekund. K velké radosti domácích zvítězila Kris-
týna Novotná v sedle Hawany, jejich odchylka od
limitu byla pouhých 0,02 sekundy.
Druhou soutěží byl parkur stupně „Z” na limito-
vaný čas. Nejblíže limitu byla dvojice z Panské
líchy – Daniela Čermáková a Una Saphira. Druhý
byl domácí Pavel Čapek a Cigája, třetí Tereza Ve-
selá a Handsome DD HDH (Stáj Dvořák Čistá).

Nejobsazenější soutěží byl parkur stupně „ZL”,
s návazným rozeskakováním, jehož startovní lis-
tina čítala 54 dvojic. Nejrychleji v cíli druhé fáze
parkuru byla Lucie Novotná v sedle Sirwen z JK
EquiPam Rosice. Ze Sportovní stáje Málek si pro
druhé místo přijela Michaela Brožková a Corne-
lius, z JK Orličky byla třetí Anna Siatková a Kip 1.
„Dvouhvězdové L” se jelo také s návazným ro-
zeskakováním. Do něj se čistým základním par-
kurem probojovalo 13 dvojic z celkových 40.
První místo si bezchybně a nejrychleji zajistil
Zdeněk Strádal a Le Mans 1 reprezentující JPS
Vanice. Druhé místo patřilo domácímu Jakubu
Petrusovi a Honey 6, třetí byla Martina Šulcová
a Lorelai (JK Zálesí).

Vrcholem závodního dne byl parkur stupně
„S**”, s návazným rozeskakováním. Zde nenašel
přemožitele Jiří Skřivan a Flying Star 1, jelikož byli
jedinou dvojicí, která nechybovala v základním
kole a taktéž v rozeskakování. Všechny ostatní
dvojice se nevyhnuly zaváhání – na druhém
místě výsledkové listiny dokončila se 4 trestnými
body ze základního parkuru Ing. Štěpánka Zavo-
ralová a Simona 3 (JKHS), třetí byl taktéž s jed-
nou chybou, ale pomalejším časem Petr
Tvarůžek a Valero DJ z JK Flamenco Sloupno.
Skokový program na Suché bude pokračovat
9.8. Kritérii mladých koní a 12.8. Srpnovými zá-
vody a Oblastním mistrovstvím dětí a juniorů.

Text a foto: Michaela Javůrková

Atleti obnovují velkou cenu
Dříve tradiční atletický podnik, který neztratil
svoji kontinuitu se znovu prezentuje jako špič-
kovýatletický mítink v rámci celé ČR. V sobotu 5.
srpna 2017 od 16.00 uvidíme několik zajímavých
disciplín s atlety, kteří nebudou zrovna závodit
na MS v Londýně. Účast přislíbili závodníci
z předních českých klubů včetně domácích vr-
hačů, kteří figurují mezí první desítkou v ČR. Zá-
vodit se bude v tradičních disciplínách a přibude
ještě oštěp a trojskok. V minulosti patřil tento
mítink k vrcholům pořadatelské činnosti atletic-
kého oddílu TJ Jiskra a v několika ročnících zde
bylo dosaženo i několik nejlepších výkonů a re-
kordů ČR. Historie Velkých cen začíná již v roce
1951 na starém hřišti u nádraží (dnešní staveb-
niny Prima). Hlavní disciplínou byl disk žen

a první vítězkou byla litomyšlská rodačka a čs.
reprezentantka Slávina Jungerová – 40,25m. Od
té doby se hodně změnilo, ale ještě v roce 1985,
již na „novém” stadiónu hodila diskem Zdena Šil-
havá čtvrtý nejdelší hod na světě – 72,00m. 
Také ostatní disciplíny měly svoji tradici, memo-
riály Jaroslava Ptáčka ve výšce a Františka Pod-
hajského v trojskoku byly pravidelně
obsazeny kvalitními atlety. V posledních letech
se stala hlavní disciplínou koule mužů na počest
výborného litomyšlského závodníka a kamaráda
Bohumila Novotného. Jeho nástupci a hlavně
všichni členové atletického oddílu zvou zasvě-
cené i nezasvěcené fanoušky atletiky na měst-
ský stadión Černá hora k této mimořádné
události. Jan Kubíček

Řádková inzerce
Prodám velké květiny  Oleandru, Ibišku, Mráčňák
a Hořcový stromek. Osobní odběr, cena doho-
dou. Kontakt: 776 194 725. 
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Bezpečné
koupání dětí
nejen v létě
V Aqua clubu Vasrmánek realizujeme kurzy pla-
vání malých dětí. Do našich kurzů zařazujeme
sebezáchranné prvky a přímo sebezáchranné
lekce. Děti od 6. měsíce učíme bezpečnému po-
bytu ve vodě. Koupání ve vodě je jednou z nej-
oblíbenějších činností dětí a dvojnásob to platí
v létě, nicméně jde o aktivitu s vysokou mírou
nebezpečí. A zejména v létě je třeba velká obez-
řetnost. Častým místem, kde dochází k utonutí,
je moře, potok, jezera či řeka, ale i bazény. Oblí-
bená místa letního koupání. Nejohroženější sku-
pinou utonutí jsou děti do 5 let a dospívající.
Rodičům v kurzech doporučujeme, aby nene-
chávali děti koupat se samotné, v moři ani v ba-
zénu, a dokonce ani ve vaně. Mít na paměti, že
krycí plachta na bazénech v zahradách nemá
ochrannou funkci. Když dítě do plachty spadne,
nahromaděná voda ho může doslova nasát
a z plachty se nedokáže vymotat. Je dobré mít
bazén oplocený či pevně překrytý. Top v bez-
pečnosti představují alarmy, které upozorní,
pokud dítě spadne do bazénu. Pokud se dítě
koupe v přírodní vodě, nemělo by být ve vodě
bez vesty.
Bez vodních radovánek není léto a dětem a jejich
rodičům přinášejí mnoho radosti a prohlubují
vzájemný vztah, proto při dodržení bezpečnosti
se jich není třeba vzdávat. Přejeme krásný letní
čas u vody či kdekoliv jinde.
Nezapomeňte, že podzimní blok plavání ko-
jenců, batolat a předškolních dětí zahaju-
jeme 23. září 2017. Do kurzů je možné se hlásit
od 6 měsíců do 6 let. Informativní beseda pro
nové zájemce proběhne v září v rodinném cen-
tru. Plaveme každou sobotu dopoledne v Měst-
ském bazénu v Litomyšli. Rezervace na tel. 739
627 214, 777 113 173, vasrmanek@post.cz,
www.vasrmanek.cz. Krásné léto Vám všem a tě-
šíme se na Vás.

Iva Sedláčková

Motokrosař Bartoš je už druhý!
Nejdříve se jelo o další republikové body 2. čer-
vence v nedalekém Opatově u Svitav, kde Orion
Racing Litomyšl pojal tuto dráhu skoro za do-
mácí půdu. Proto pozval k 4. podniku šampi-
onátu MMČR loňskou medailistku z mistrovství
světa žen (WMX) – Němku Larissu Papenmeier,
neboť tým zde chtěl svým příznivcům připome-
nout dvacáté výročí založení Orion Racingu v Li-
tomyšli a při samotných závodech podat co
možná nejlepší výkon v jednotlivých disciplí-
nách. No a právě v ženské kategorii se minule
v Pacově zranila Jana Antošová (ORION RT)
a z tohoto důvodu jsme oslovili výbornou ně-
meckou závodnici. Larissa nakonec po bojov-

ném průběhu obsadila celkově stříbrnou medaili,
když první jízdu dokonce vyhrála. V hlavní třídě
MX1 se zase fanouškům Orionu blýskl skvělými
výsledky – Petr Bartoš (KTM, 2/5) a opět vystou-
pil na bednu vedle stříbrného Neugebauera (Ka-
wasaki, 5/1) a vítězného Michka (KTM, 1/2). Jonáš
Nedvěd (Orion, KTM) ve slabší kubatuře MX2
skončil třetí, což je jeho nejlepší letošní umístění,
ale ve druhém motu upadl a přivodil si otřes
mozku. Vyrovnaný závod ovládl přece jenom
Maďar Bence Szvoboda (KTM). Ve Veteránech
byl zase první Žerava (Suzuki), Slovák Černý
v dresu Orionu bojoval, ale v druhém závodě
prorazil zadní kolo (ze 3. místa) a musel hodně
zpomalit. Během dne v Opatově proběhla i auto-
gramiáda jezdců Orion týmu, ti se příznivcům

podepisovali na plakáty, trička, nebo čepice, vše
s logem ORION Racing Team – 20 let (1997 –
2017)! Za tuto dlouhou dobu se v litomyšlském
družstvu vystřídala celá plejáda zvučných jmen,
jak ze zahraničí (čtyřnásobný mistr světa – Bel-
gičan Smets, Rakušané Groskopf, Machtlinger,
Mausser, Novozélanďan Atkins, Jihoafričan Ra-
tray, nebo Češi – Kuchař, Neugebauer, Masařík,
Michek, Bartoš). Jezdci ve žlutomodrých dresech
ORIONU vybojovali během uplynulých dvaceti
sezon – 22 titulů mistrů ČR jak v motokrosu, su-
perkrosu, tak i v motoskijöringu a to vše jsme si
v Opatově s týmem, fanoušky, ale i majiteli
v Opatově připomněli – zavzpomínali.
Páté dějství seriálu zavítalo na rozbitou dráhu
do Petrovic u Karviné. Osmatřicetiletý Bartoš
zde opět ukázal své fantastické starty – cílem
nakonec prolétl čtvrtý a pátý. V seriálu se Péťa
posunul na krásné průběžné druhé místo (178b.)
za Michka (229b.), který bral po zaváhání v Pe-
trovicích druhou příčku, když překvapivým vítě-
zem se stal Slovák Tomáš Šimko (Suzuki).
Maďarský borec Szvoboda jasně kráčí za titulem
ve třídě MX2, své kvality potvrdil i tady. Životní
výkon podal v Petrovicích Orioňák – Nedvěd,
protože poprvé ve své kariéře vystoupil celkově
na bronzový stupínek v seniorské kategorii MX2.
Ve Veteránech byl Černý 2x šestý a v celkové
klasifikaci drží stále třetí pozici. Karavana moto-
krosařů zamíří 6. srpna do jihočeské Kaplice,
která v šestém klání dokonale prověří fyzickou
připravenost závodníků.

Za Orion Racing Petr Kovář,
foto: archiv stáje

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma
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Atletické okénko 

Basketbalové vysvědčení sezony:
1x zlato, 3x stříbro, 1x bronz
Další úspěšnou sezonu mají za sebou děti z míst-
ního klubu ADFORS Basket Litomyšl. Letos jsme
kromě již tradičních medailí z krajských soutěží
dokázali přivést cenný kov i z republikového
mistrovství. Zde vám představujeme nejúspěš-
nější družstva minulé sezony.

Mladší minižáci U12
Toto družstvo se stejně jako vloni kvalifikovalo na
závěrečné republikové finále, kde jsme obhajovali
krásné 4. místo. Chlapci díky opravdu dobrým vý-
konům dokázali toto umístění ještě vylepšit, když
prohráli až ve finále s Ostravou. Zisk stříbrných
medailí z mistrovství ČR je obrovským úspěchem
a dalším přepisem klubové historie. V krajské sou-
těži nenašli kluci za celý ročník přemožitele, a do-
kázali tak obhájit loňské prvenství v soutěži.
Nejmladší minižactvo U11
Náš nejmladší soutěžní tým si vedl v krajské
soutěži velmi statečně, když nakonec vybojoval
bronzové medaile. Navíc se klukům a holkám
podařilo postoupit na mistrovství ČR mixů, kde
jsme prohráli jediný zápas, bohužel však ten
čtvrtfinálový. I tak je konečné 5. místo skvělým
počinem a příslibem do budoucnosti. 

Starší minižáci U13
Po loňských bramborových medailích toužili
kluci získat letos medaile opravdové. Po vítězství
v základní skupině jsme na finálovém turnaji
podlehli až Hradci Králové ve finále, a mohli si
tak užít radost ze stříbrné příčky. Příští rok nám
toto družstvo bude bojovat v ligové soutěži
mladších žáků v celorepublikové konkurenci.
Starší žáci U15
Náš nejstarší chlapecký tým startoval v nadre-
gionální divizi a až do závěrečných zápasů bo-
joval o první příčku. Ta
nám nakonec o kousek
unikla, ale i tak jsou
stříbrné medaile dopo-
sud největším úspě-
chem těchto chlapců.
Kadetky U17
Děvčata byla jediným
naším týmem, který se
účastnil dlouhodobé re-
publikové soutěže. V lize
kadetek se jim podařilo
díky 2. místu ve skupině
postoupit mezi nejlep-

ších šest týmů, které bojovaly o extraligovou
baráž. Nakonec z toho bylo nepopulární čtvrté
místo, ale i to dokazuje dlouhodobě vysokou
úspěšnost tohoto týmu.

Dále jsme měli v krajské soutěži družstvo mini-
žákyň U12, kde však děvčata hrála často proti
starším soupeřkám a nakonec obsadila 15.
místo. Kromě těchto soutěžních týmů nám nej-
mladší děti pravidelně docházely jednou týdně
do starší a mladší přípravky.
V uplynulé sezoně jsme se zase posunuli o kou-
sek kupředu, za což patří všem hráčům, trené-
rům a rodičům velké poděkování. Držte nám
palce i v nadcházejícím ročníku.

Text a foto: Martin Šorf, předseda klubu

Teplé počasí láká k vodě, ale hokejisté Litomyšle
už se pomalu připravují na led. Letní příprava
nebývá mezi hráči oblíbená, ale jen ta jim po-
může obstát proti silným soupeřům. 
Ti nejmenší se připravovali od května s Alešem
Rychtaříkem a Janem Jandíkem na in-line ploše
na zimním stadionu. Mladší a starší žáci absol-
vovali přípravu pod novým trenérem mládeže
Stanislavem Mečiarem. „Příprava se povedla
a byla vedena v hravém duchu,” zhodnotil pří-
pravu trenér. Nejen hráči si však museli zvyk-
nout na jiný přístup. Stanislav Mečiar se ocitl
v nové roli také. Od mužů přešel k mládeži. Pro-
zradil tak první dojmy z tréninků a také to, jaký
přístup bude vyžadovat během sezony od svých
kolegů. „Práce mě baví. Je to hlavně o zájmu
a žádném křičení. Budu požadovat od trenérů,
aby vládla při tréninku pracovní atmosféra
v dobré náladě a kluky to bavilo. Aby odcházeli
spokojení, a to se bude týkat všech trenérů mlá-
dežnických kategorií,”  řekl Stanislav Mečiar.
O mladší dorost se starali Petr Pešina a Radek
Kmošek. Ti připravili svým svěřencům, kteří
budou hrát regionální ligu mladšího dorostu
pestrý program. Nechyběla atletika, běh, posilo-
vání a samozřejmě pro zpestření míčové hry. 
Herní model soutěže v kategorii juniorů se do-
tknul i hráčů z Litomyšle. Junioři se od nové se-
zony utkají pouze na extraligové úrovni.  Hráči,
kteří by věkem spadali do této kategorie, budou
hrát za starší dorost Regionální ligu staršího do-
rostu. Ta bude mít i díky starším hráčům vyšší
úroveň, než tomu bylo doposud. Hokejoví fa-
noušci by si tak zápasy v této soutěži neměli ne-
chat ujít. 
Družstvo A týmu a staršího dorostu absolvovalo
suchou přípravu pod staronovým trenérem
Janem Svatošem. Realizační tým zvolil pro místo
přípravy Litomyšl, neboť ta svým sportovním zá-
zemím naprosto vyhovuje potřebám nejen ho-
kejistům. Hráči si užili atletického oválu
a vyzkoušeli si cviky pod taktovkou kondičního

trenéra a atleta Jaroslava Teplého. „Byla to pro
nás novinka, která se osvědčila. Hráči si vyzkou-
šeli  nové  prvky  a toliko  neoblíbená  suchá
příprava se stala snesitelnější,” sdělil člen výkon-
ného výboru Martin Vandas. 
Ani v srpnu hráči nebudou odpočívat. Intenzivní
příprava dvakrát týdně je čeká pod trenérem
Svatošem a novým asistentem Jakubem Bažan-
tem až do 22. srpna, kdy poprvé vyjedou na le-
dovou plochu a to jak muži, tak i dorostenci. Od
začátku září bude mrznout i v litomyšlské hale.
První zápas sehraje první litomyšlský tým 3. září
v Chrudimi a 6. září se se stejným soupeřem
utkají v odvetě na domácím ledě.  Pro fanoušky
to bude první šance vidět své hráče v plné polní. 
Herní model soutěže Krajské hokejové ligy je
stejný v loni. Většina týmů posiluje z vyšších
soutěží. Na ledě tak budou k vidění extraligoví
junioři z Hradce Králové nebo Pardubic a také
hráči z druhé ligy. Je to dáno i tím, že hráči chtějí
vyhrávat a kvalita soutěže stoupá. Litomyšlská
Jiskra se bude opírat o jádro týmu z loňské se-
zony. Zůstávají Rostislav Pilavka, Michal Budina,
Ondřej Dvořák nebo Ondřej Starý. Odchody jsou
zatím jen v náznacích. Na ledě však v letošní se-
zoně fanoušci neuvidí z rodinných důvodu
Radka Skalníka a z pracovních Štěpána Švece.
Příznivci litomyšlského hokeje se mohou těšit na
několik posil z pardubické juniorky a také z Ha-
vlíčkova Brodu. Odtud přichází posila zvučného
jména a nejlepší střelec týmu Tomáš Cejpek,
který v loňském roce potrápil nejednou litomyšl-
ské brankáře. Ti se v Litomyšli nemění a o zápa-
sové porce se tak rovnoměrně podělí Tomáš
Kalousek a Filip Klička. Stejně jako v loni se na
ledě představí dorostenci. Ti v loňském roce po-
těšili jak trenéry, tak publikum, které své odcho-
vance vidí velmi rádo. Na ledě se tak představí
například i trio Ondřej Bláha, Jakub Voříšek
a Martin Večeřa. Těšme se tedy na první zápasy,
na které jsou všichni srdečně zváni. 

Za výbor HC Litomyšl Martin Vandas

Led bude zářit více jak v lize
Prázdniny pro atlety nejsou obdobím letní pře-
stávky a relaxace, ale termínovka  je nabita
řadou letních mítinků, memoriálů, velkých cen,
mnohdy se silnou zahraniční konkurencí. Pře-
stávku mají  soutěže družstev, 3. kolo  2. ligy ab-
solvovali muži 1. července v Jičíně. I když
tentokrát bylo družstvo oslabeno zraněními
a neúčastí, udrželi jsme 2. místo, které nás zatím
opravňuje k účasti v baráži o 1. ligu. Obsadili
jsme 4 první a 3 druhá místa, nejvíce bodů získal
P. Baar (33,5), V. Kozák (21), D. Bartůněk (19,5),
z dorostenců M. Vilček (12). Na Mistrovství repu-
bliky dorostu v Jablonci byli vybráni vrhači -J. Vo-
střel (kladivo) a M. Vilček (kladivo, disk, koule).
Nejlepšího výsledku dosáhli v kladivu: Vostřel byl
pátý (50,22) a Vilček šestý (48,86), ten byl šestý
i v disku (43,68). Zajímavé je, že máme špičkové
kladiváře, ale nemáme na stadionu vyhovující
kladivářský sektor, a proto zde nemůžeme ani
pořádat závody v této atraktivní disciplíně.
Mohlo by se stát, až se naši dorostenci dále
budou zlepšovat, v což samozřejmě doufáme, že
kladivo jim bude létat na parkoviště před bazé-
nem. V Olomouci proběhla letní olympiáda mlá-
deže a Pardubický kraj zde reprezentovali ml.
žák J. Lata v míčku (9. místo 60,47)a st. žákyně J.
Brýdlová (výška 153). Pro oba byla tato olympi-
áda jistě mimořádným zážitkem a motivací
k další sportovní činnosti. Své mistrovství měli
i veteráni, zvykli jsme si již na mistrovské tituly
I. Strnada v tyči a překážkách. Ivo zatím marně
usiluje o zdolání laťky ve výši 351 cm, znamena-
jící  nový čs. rekord v jeho věkové kategorii.
Z dalších významných závodů stojí za zmínku
účast T. Kozáka na Velké ceně Ústí nad Labem
(15,66) a nyní se již těšíme na závody vrhačů v Li-
tomyšli, v rámci letního mítinku (5. 8.). Poslední
kola družstev jsou rovněž v srpnu (dorost – 22. 8.
Nové Město nad Metují), muži (26. 8. Čáslav) Žá-
kovské soutěže budou pokračovat po prázdni-
nách v září.                                            Petr Jonáš


