
Strážníkům městské policie
se dovoláte na linku 156
Strážníci Městské policie Litomyšl již několik
měsíců slouží občanům nonstop a od června je
pro Litomyšlany připravena další novinka, která
jim má zjednodušit život. Až doposud museli
strážníky kontaktovat přes jejich pevnou linku
či mobilní telefony. Nyní se jim nově dovolají
i na linku tísňového volání 156.
Stará čísla zůstanou v provozu i nadále. Po vy-
točení linky 156 bude muset volající z Litomyšle
a okolí ještě na pokyn automatického systému
zadat číslo 2. Tento mezikrok je nutný kvůli
tomu, že v sousedních Svitavách funguje linka
156 rovněž a je nutné, aby byli občané spojeni
přímo se služebnou městské policie ve městě,
kde žijí.Od února 2018 poskytuje Městská poli-

cie Litomyšl své služby občanům 24 hodin
denně, sedm dní v týdnu. Do té doby neměli
dostatek lidí k pokrytí všech směn. 
„Měsíčně máme v průměru kolem 100 až 130
výjezdů, jedná se hlavně o prověření oznámení
stížnosti, kontrolu zabezpečení objektů, asis-
tenci lidem v nouzi, spolupráci s policí, řešení
přestupků a k tomu samozřejmě mámě pravi-
delnou pochůzkovou či motorizovanou hlídku,
kdy přítomnost strážníků působí preventivně,
ale v rámci výkonu této služby také samo-
zřejmě řešíme přestupky a kontrolujeme loka-
lity ve městě,“ přibližuje práci Městské policie
Litomyšl její velitel Tomáš Rádek. V jejích řa-
dách aktuálně pracuje 12 strážníků. -mv-

V letošním ročníku soutěže pořadatelé nově
rozdělili obce do tří kategorií podle počtu oby-
vatel. Do užšího výběru postoupilo letos 65
nejlepších obcí a měst. Boží Dar ovládl kategorii
obcí do 1 000 obyvatel. Na prvenství v kategorii
obcí od 1 001 do 10 000 obyvatel dosáhlo
město Týniště nad Orlicí. Ve třetí kategorii, obce
nad 10 000 obyvatel, byla na první příčce vy-
hlášena Litomyšl. Zástupci všech tří zmíněných

vítězů převzali menší cenu a šek na 100 tisíc
korun jako příspěvek na další zlepšení naklá-
dání s odpady. Do rodiště Bedřicha Smetany
pak navíc zamířilo i putovní ocenění pro abso-
lutního vítěze – velká Křišťálová popelnice.
A Litomyšl je tak 14. jménem, které je na této
putovní trofeji vyryto.
„Vítězství v soutěži bereme jako ocenění dlou-
hodobých a vyrovnaných výsledků odpado-

Dlouhodobá snaha a píle Litomyšlanů při třídění odpadu došla uznání. Naše město se stalo
absolutním vítězem 14. ročníku soutěže „O křišťálovou popelnici“ a rovněž vyhrálo i v kate-
gorii obcí nad 10 000 obyvatel. Tento výsledek je podle odborné poroty zapříčiněný tím,
že v Litomyšli mají občané vhodné podmínky k separaci odpadů i dobré výsledky. Vyhlášení
soutěže se uskutečnilo 13. června v Hradci Králové na konferenci Odpady a obce 2018.

vého hospodářství města. Třídění odpadu má
v Litomyšli dlouhou tradici už z dob, kdy kolek-
tivní systémy typu EKO – KOM ještě neexisto-
valy. K vítězství v letošním ročníku zřejmě
přispělo také instalování kontejnerů na kovové
obaly a zaběhlý systém kompostování. Záro-
veň se však snažíme udržet náklady systému
na přijatelné úrovni, což se projevuje na výši
poplatku za komunální odpad pro občany
města, který je několik let ve výši 576 Kč za
rok,“ říká k ocenění Pavel Jiráň, vedoucí Odboru
místního a silničního hospodářství MěÚ Lito-
myšl. Aktivita při třídění se občanům vyplácí
i finančně. Díky příjmům za přeprodej surovin
z kontejnerů se nemusí zvyšovat poplatek za
svoz komunálního odpadu, Litomyšlan tak
ročně ušetří asi 200 Kč.                    strana 5 >

Španělská slavnost
aneb přijďte oslavit
450. narozeniny
zámku Litomyšl
Příběh zámeckého návrší v Litomyšli začíná
někdy kolem roku 981 první zmínkou o hrad-
ním sídle v Kosmově kronice. Přes tři století
dějin premonstrátského řádu na tomto místě
a založení biskupství
v roce 1344 – druhém
nejstarším v Čechách
– se dostáváme až
k příchodu Kostků
z Postupic, kteří býva-
lou biskupskou rezi-
denci po husitských
válkách využili k pře-
stavbám na šlechtický
hrad. Vratislav z Pern-
štejna získal Litomyšl
od panovníka za
věrné služby v roce
1567. Tento přední
šlechtic Českého království zbudoval na
místě kostkovského hradu v letech 1568–
1581 honosný renesanční zámek. Říká se, že
jej vystavěl jako dar lásky pro svou španěl-
skou paní Marii Manrique de Lara. Zámek je
koncipován jako renesanční sídlo čtverco-
vého půdorysu, v němž dochází k působi-
vému spojení dispozice italských arkádových
dvorů s českými štíty a asi 8.000 psaníčky
s originálními sgrafity. Výjimečnost zámec-
kého areálu byla v roce 1999 potvrzena zá-
pisem na Seznam UNESCO.
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Zpravodaj města Litomyšle
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Litomyšl je 12. nejlepším
městem pro život

Pomocí aplikace můžete
hlásit nepořádek v ulicích 1332 Toulovcovy prázdninové

pátky po dvacáté

Ve kterém městě ČR lidé nejlépe třídí
odpad? Podle odborníků v Litomyšli!
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s vytvořením analýzy pro bu-

doucí zpracování „Volnočasového a turistického
portálu města Litomyšl“ dle zadání projektového
týmu.

 RaM bere na vědomí zápis z jednání komise
pro vyhodnocení výběrového řízení na funkci ře-
ditele/ředitelky příspěvkové organizace Smeta-
nův dům ze dne 25. května 2018 a jmenuje
s účinností od 01. 11. 2018 do 31. 10. 2024 pana
Leoše Krejčího.

 RaM souhlasí a pověřuje starostu podpisem
dohod o vytvoření společného školského ob-
vodu s obcemi Benátky, Tržek, Sedliště, Osík.

 RaM schvaluje přijetí dotace z Pardubického
kraje (titul: Program podpory kultury a památ-
kové péče v Pardubickém kraji na rok 2018) ve
výši 30 000 Kč na náklady spojené se Zahájením
7. litomyšlské lázeňské sezóny. 

 RaM schvaluje přijetí dotace z Pardubického
kraje (titul: Program podpory kultury a památ-
kové péče v Pardubickém kraji na rok 2018) ve
výši 10 000 Kč na náklady spojené s projektem:
„Reprezentativní výstava s doprovodnými akti-
vitami: Já jsem... Zdeněk Nejedlý.“ 

 RaM pověřuje (na základě rozhodnutí prezi-
denta republiky č. 85/2018 Sb., o vyhlášení voleb
do Senátu Parlamentu České republiky, do za-

stupitelstev obcí, organizací voleb ve dnech 05.
10. 2018 – 06. 10. 2018, v případě konání druhého
kola voleb do Senátu Parlamentu České repu-
bliky ve dnech 12. 10. 2018 – 13. 10. 2018, tajem-
níka MěÚ Ing. Pulgreta, vedoucí správního
odboru M. Holasovou a vedoucího majetkopráv-
ního oddělení, odboru rozvoje a investic města
Ing. Chadimu.

 RaM souhlasí, že město Litomyšl zabezpečí
pro Městské služby s.r.o. výkon funkce pově-
řence pro ochranu osobních údajů v souladu s čl.
37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném po-
hybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů). Více na www.litomysl.cz

Usnesení zastupitelstva
 ZaM souhlasí se záměrem výkupu pozemků

v katastrálních územích Kornice a Sedliště u Li-
tomyšle za účelem realizace doprovodné zeleně
kolem plánované silnice D/35. Doprovodná zeleň
je dle návrhu umístěna v šíři 15 metrů kolem tě-
lesa dálnice směrem ke Kornicím. Budou oslo-
veni vlastníci dotčených pozemků s žádostí
o souhlas s prodejem pozemků za kupní cenu 20
Kč/m2 – předpokládaný zábor 17 531 m2 v katas-
trálním území Kornice a 10 367 m2 v katastrálním
území Sedliště u Litomyšle. V případě souhlasu
s prodejem budou dle projektové dokumentace
zpracované geometrické plány a záměr odkou-
pení bude předložen ke konečnému schválení
ZaM.

 ZaM schvaluje v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zá-
konem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravid-
lech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, závěrečný účet města Litomyšl za rok
2017 společně se zprávou o výsledku přezkou-
mání hospodaření města za rok 2017. ZaM vyja-
dřuje souhlas s celoročním hospodařením
města, a to bez výhrad.

 ZaM bere na vědomí informaci o tom, že
Městská galerie Litomyšl obdržela dotaci na po-
kračování projektu Litomyšlský architektonický
manuál ve výši 350 000 Kč. ZaM souhlasí s tím,
aby tyto finanční prostředky byly poté, co přijdou
na účet města Litomyšl, obratem převedeny
Městské galerii Litomyšl.

 ZaM souhlasí s poskytnutím individuální do-
tace ve výši 20 000 Kč z kapitoly 06 Nadačnímu
fondu Litomyšlského symfonického orchestru
na činnost v roce 2018 spojenou s koncertním
zájezdem do Levoče.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50
000 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve
evangelické v Litomyšli na očištění a nátěr
střechy a klempířské práce na kostele. ZaM
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO za rok 2017.

Více na www.litomysl.cz

Z průběhu červnového
jednání zastupitelstva
Předposlední jednání zastupitelstva v tomto vo-
lebním období se v Klenutém sále zámeckého
pivovaru odehrálo ve čtvrtek 21. června.
Jeho průběh byl ve srovnání s předešlými vý-
razně rychlejší a hlasování v celkem sedmi bo-
dech programu zabrala hodinu čistého času.
Po schválení programu, návrhové komise a ově-
řovatelů zápisu přišly na řadu majetkoprávní zá-
ležitosti, které zastupitelé bez diskuze schválili.
Poté politici hlasovali o finančních záležitostech,
například vzali na vědomí zápis z jednání finanč-
ního výboru a schválili změny v rozpočtu města.
Přitom byli informováni, že se z procesních dů-
vodů z letošního rozpočtu na další roky pře-
souvá investice na zainvestování stavebních
parcel Na Lánech.  V dalších bodech zastupitelé

schválili poskytnutí dotací z rozpočtu města –
mimo jiné na pokračování projektu Litomyšlský
architektonický manuál či na nákup nových po-
stelí pro seniory do Centra sociální pomoci.
Pak přišlo na řadu hlasování o návrzích na
změny územního plánu. Při této části jednání za-
stupitelé zjistili, že dva body programu se na žá-
dost navrhovatele stahují, zbytek po krátké
debatě schválili.
V závěru se přítomní zabývali stavem vody
v Kornicích. Jiří Randák, vedoucí Odboru život-
ního prostředí MěÚ Litomyšl, přítomné informo-
val o tom, že po šetření konstatuje, že v obci
dochází k nezákonnému odběru vody z městské
studny. Vodoprávní úřad situaci řeší a může za
to uložit sankce. -mv-

Litomyšl je podle
srovnání 12. nej-
lepším městem
pro život v ČR
Jaké město v ČR má nejvyšší kvalitu života? Není
vyšší materiální úroveň vykoupená horší do-
stupností bydlení a špatným životním prostře-
dím? Existují lokality, kde se koncentrují
problémy? To jsou otázky, které si kladou autoři
projektu Obce v datech, který má za cíl pomocí
analýzy statistických dat popsat, jak se lidem
žije v jednotlivých městech.
V Indexu kvality života, za nímž stojí Obce v da-
tech a poradenská společnost Deloitte, skončila
Litomyšl na celkovém 12. místě mezi 206 obcemi
z celé České republiky s hodnocením 6,9 z 10
možných bodů. Na prvním místě se umístily Ří-
čany s 10 body, za nimi skončila Praha s 9,8
a Černošice s 8,3. V rámci Pardubického kraje
má Litomyšl nejlepší celkový výsledek. Ze sou-
sedních měst dobře dopadla Polička se 6 body
na celkovém 41. místě v ČR, následovaly Ústí
nad Orlicí (5,8 b.; 45. místo), Vysoké Mýto (4,9 b.;
106. místo), Svitavy (4,4 b.; 138. místo) a Česká
Třebová (4,3 b.; 145. místo). 
U karet s výsledky jednotlivých obcí se kromě
skóre můžete dočíst i hodnocení ve třech dílčích
kategoriích – Zdraví a životní prostředí (Litomyšl
na 18. místě v ČR), Materiální zabezpečení
a vzdělání (22. v ČR) a Vztahy a služby (52. v ČR).
Kompletní výsledky najdete na webu www.ob-
cevdatech.cz. -mv-

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

Zdraví Materiální Vztahy Kvalita
a životní zabezpeč. a služby života
prostředí a vzdělání

1. ŘÍČANY
10 7.6 7.5 10

2. PRAHA
8.6 5.8 10 9.8

3. ČERNOŠICE
8.2 5.2 7.6 8.3

4. TŘEBOŇ
7 9.5 4.9 8.2

5. TRHOVÉ SVINY
6 10 4.4 7.7

6. BEROUN
8.1 3.8 7 7.5

7. BRANDÝS N. L. – STARÁ BOLESLAV
7.8 5.3 6 7.5

8. ČESKÉ BUDĚJOVICE
6.8 7.4 5 7.3

9. HUSTOPEČE
7.9 5.9 5 7.3

10. TURNOV
8.1 5.8 4.7 7.2

11. PLZEŇ
6.8 5 6.2 7

12. LITOMYŠL
7.5 6.7 3.9 6.9

13. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
7 9 2.4 6.9

14. ŽIDLOCHOVICE
7.4 4.9 5.5 6.9

15. DOMAŽLICE
7.2 7.4 3.5 6.9

16. BRNO
8 2 7.2 6.8

17. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
7.3 8.1 2.7 6.8

18. KRALUPY NAD VLTAVOU
6.4 5.1 6.1 6.8

19. VYŠKOV
7.8 5.4 4.4 6.8

20. PRACHATICE
8.6 7.5 1.7 6.8



3

Pomocí aplikace můžete 
hlásit nepořádek v ulicích

Proto vedení města od ledna letošního roku při-
pravovalo projekt na online hlášení takovýchto
nešvarů. Díky mobilní aplikaci Marushka Photo,
kterou si můžete zdarma stáhnout
z Google Play nebo Apple Store, po-
mocí svého chytrého mobilního tele-
fonu snadno vyfotíte a nahlásíte
problematické jevy v ulicích. 
„V posledních letech často slýchá-
vám o konceptu Smart city a zajíma-
vých možnostech, které nám
moderní technologie nabízí pro zvý-
šení kvality života. Některé takovéto
projekty jsou drahé či obtížně reali-
zovatelné, ale aplikace na hlášení
závad se mi zdá jako dobrý nápad
a vstřícný krok zejména vůči mladší
a střední generaci. Z okolních měst
máme pozitivní ohlasy a doufám, že
se „Maruška“ chytne i v Litomyšli. Sli-
buji si od toho rychlé a transparentní řešení
drobných problémů ve městě,“ říká k novince
starosta Radomil Kašpar.
Pomocí aplikace můžete jakýkoliv nešvar, který
podle vás zasluhuje řešení, vyfotit a nahlásit do
systému. Podle jednotlivých kategorií závad se
pak podnět dostane ke správci, který uvidí sní-
mek, souřadnice GPS, a pak může rozhodnout
o způsobu řešení. „Do systému vidí kvůli zajiš-
tění bezpečnosti primárně strážníci Městské po-

licie Litomyšl, dále pak pověření úředníci měst-
ského úřadu. Jedinými požadavky na odeslání
podnětu s problémem jsou chytrý telefon s foto-

aparátem a nainstalovanou aplikací
Marushka Photo a také přístup na in-
ternet. Občané mohou využít třeba
free Wi-Fi zóny ve městě, které jsme
v minulých letech zřídili například na
Toulovcově náměstí, autobusovém
nádraží a v dalších lokalitách,“ popi-
suje aplikaci Pavel Sodomka, ve-
doucí IT oddělení MěÚ Litomyšl. 
Po zaslání snímku pak občan uvidí
postup řešení na stránce
http://gis.litomysl.cz/zavady. V ko-
lonce se tak například dočte, že už je
objednána nová značka a čeká se na
její instalaci. Po vyřízení problému je
informace na výše uvedené stránce
dostupná ještě 14 dní, následně je

skryta. Aplikace Marushka Photo nezazname-
nává žádné osobní informace.
Novinka bude ve zkušebním provozu již od čer-
vence 2018. Město vynaložilo za pořízení nut-
ného softwaru 56 tisíc Kč. Občané však
samozřejmě budou moci hlásit závady dál tra-
dičními způsoby, tedy osobně, telefonicky a ko-
respondenčně s jednotlivými úředníky či
prostřednictvím Starostovy odpovědny na webu
www.litomysl.cz. -mv-

Našli jste cestou do práce ulomenou dopravní značku? Trápí vás stav zeleně kolem dětského
hřiště? Všimli jste si nepořádku v ulicích? S podobnými případy se čas od času setká každý
Litomyšlan. Lidé však často neví, na koho přesně se mají při nahlášení problému obrátit. 

Návrat ostatků rektora Stříteského na hřbitov
Ostatky Františka Ambrože
Stříteského, posledního rek-
tora piaristické koleje v Lito-
myšli, opět spočívají na
místním hřbitově. Ve  čtvrtek
28. června 2018 došlo krátce
před 15. hodinou k jejich ulo-
žení poblíž kostela sv. Anny.
Symbolickému návratu před-
cházela krátká bohoslužba.
„Jsem rád, že se nám po do-
mluvě se zástupci Konfede-
rací politických vězňů ČR
a místní farnosti podařilo za-
jistit návrat ostatků rektora
Stříteského. Chtěli jsme to
stihnout ještě letos, protože
si připomínáme významné
osmičky v historii našeho ná-
roda a zdá se mi správné zajistit důstojný odpo-
činek muži, který byl komunisty v 50. letech
ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 25 let

do žaláře. Doufejme, že na
tomto místě konečně dojde
pokoje,“ prohlásil na pietní
akci starosta Radomil Kašpar.
Dominantou nového hrobu je
velký kříž zasazený do ka-
menného bloku, zůstala však
zachována i původní deska
s plastikou od Olbrama
Zoubka.
O plánech na návrat ostatků
Františka Ambrože Stříte-
ského jsme veřejnost poprvé
informovali v dubnu letošního
roku. K přesunu jeho těles-
ných pozůstatků došlo při
opravách kostela sv. Anny,
které probíhaly v letech 2005
až 2009. Kvůli stavebním

úpravám musely být některé hroby otevřeny a ex-
humovány, mezi nimi i ten, v němž spočinul rektor
Stříteský. Město v tomto roce plánuje doplnit

místo posledního odpočinku kněží z Řádu chudob-
ných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol –
piaristů ještě původní sochou Ježíše Krista, která
musela být z místa dočasně přemístěna.
František Ambrož Stříteský (1912, Horní Újezd –
1989, Litomyšl)  byl katolický klerik, teolog a po-
slední rektor piaristické koleje. Po absolvování li-
tomyšlského gymnázia studoval na Teologické
fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1945 se stal
rektorem piaristické koleje a také začal vyučovat
na místním gymnáziu. V rámci vykonstruova-
ného monstrprocesu se studenty litomyšlského
gymnázia byl v říjnu 1950 odsouzen ve 24členné
skupině za velezradu a odsouzen k 25 letům vě-
zení, kde nakonec strávil přes 10 let života. Sou-
čet trestů v tomto procesu přesáhl 220 let. Osud
odsouzených popsal v roce 2004 historik Martin
Boštík z Regionálního muzea v Litomyšl v knize
Monstrproces „Stříteský a spol.“ Jejich příběh
také připomenuli studenti práv Karlovy Univer-
zity, kteří ve Smetanově domě na podzim 2016
sehráli divadelní rekonstrukci případu. -mv-

Rok turistického
centra na náměstí

Poslední měsíce jsou dobou výročí. V dubnu
jsme si připomněli rok od návratu živých zvonů,
v červnu pak došlo na první výročí otevření pro-
měněných Vodních valů a 1. července 2018 uply-
nul přesně jeden rok od otevření nového
turistického centra na Smetanově náměstí.
To vzniklo, aby měli místní občané i turisté pří-
stup k do té doby nedostatečně zastoupeným
službám. V novém bezbariérovém centru tak vy-
užívají úschovnu zavazadel a kol, sprchu, přeba-
lovací pult, nové sociální zařízení a informační
kiosek. Avizovanou výhodou turistického centra
v budově staré radnice byla i poloha, díky níž si
tam denně najdou cestu desítky lidí. A podle
zkušeností z posledních měsíců využívají neje-
nom služeb zázemí, ale také tam často hledají
informace. „Do chodby, která vede na radniční
dvoreček s novým turistickým zázemím, jsme
umístili dva stojany s propagačními materiály.
Byl to pokus, který však předčil naše očekávání.
Jsou dny, kdy materiály ani nestíháme doplňo-
vat. Jde tedy o další místo, kde návštěvníci na-
šeho města, ale i Litomyšlané, získávají
pozvánky na akce a tipy na výlet. Jsme velmi
rádi, že takto výborně funguje,“ popisuje zájem
veřejnosti Michaela Severová, vedoucí Odboru
kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl.
S výstavbou turistického centra se začalo v roce
2016. Opravy historicky cenné budovy staré rad-
nice a pořízení nového vybavení stály dohro-
mady 5, 6 milionu korun. V rámci původního
projektu za 4, 4 milionu se opravila budova, další
prostředky se využily na nákup vybavení a re-
konstrukci vnitřních prostor. Město Litomyšl zí-
skalo pro účely vybudování turistického centra
na Smetanově náměstí dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve výši dva miliony korun.

-mv-, foto František Renza

Jakou Evropskou unii chceme?
V malém sále Smetanova domu se 15. června
2018 uskutečnila veřejná debata o směřování
Evropské unie. Návštěvníci se dozvěděli názory
poslankyně Evropského parlamentu Martiny
Dlajabové, profesora Václava Cempírka z Univer-
zity Pardubice a místostarosty Josef Janečka ne-
jenom o současném stavu evropské integrace,
ale řeč byla i o dopadech politiky EU na Litomyšl.
„Podobná setkání jsou důležitá, protože obraz
Evropské unie v očích části veřejnosti v posled-
ních letech dost utrpěl, nutno říci, že některé
výtky kritiků jsou oprávněné. Lepší alternativu
než setrvání v EU však v současné době podle

mého názoru nemáme. Měli bychom také férově
uznat, že z evropských fondů do Litomyšle v po-
sledních 14 letech přišly stovky milionů korun,“
shrnuje své dojmy z debaty Josef Janeček.
Za přispění Evropské unie se v posledních letech
podařilo realizovat řadu projektů, například
městský bazén, technologii do nové kompos-
tárny, modernizaci Základní umělecké školy Be-
dřicha Smetany, revitalizaci zámeckého návrší,
protipovodňový systém či například zateplení
mateřské školy v ulici 17. listopadu. Na tyto pro-
jekty šlo z evropských fondů přes 400 milionů
korun. -mv-
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

KDU-ČSL
Před několika dny začaly žákům a studentům
zasloužené letní prázdniny a na dva měsíce
skončilo období pravidelných každodenních
povinností. Já se ale ještě vrátím do školního
roku, protože bych chtěl poděkovat všem pe-
dagogickým i nepedagogickým pracovníkům
našich vzdělávacích, výchovných i zájmových
organizací všech stupňů bez ohledu na to, zda
jsou obecní, krajské, státní nebo soukromé,
protože úspěch jejich práce je ovlivněn mnoha
skutečnostmi. 
Kdo neučil, ten opravdu nemůže posoudit, jak
náročná, důležitá a zároveň krásná je vzdělá-
vací a výchovná činnost a jak jednoduše ji do-

káží naše ratolesti nakopnout v dobrém, ale sa-
mozřejmě i záporném smyslu. Učitel může být
sebelépe připraven a empaticky naladěn
a stačí malá drobnost, která významně ovlivní
původní záměr. 
Z vlastní zkušenosti mohu dosvědčit, že stačí
například jedna dobře míněná otázka, která je
pochopena v jiném významu a třída zareaguje
jinak, než bylo plánováno, jedno dítko, které
přijde ráno do školky s pláčem a rozhodí tím
náladu celé skupinky někdy i dvouletých ca-
partů nebo student, který nedonese domlu-
vený referát. A takových situací je ve školství
každý den nepočítaně. Paní učitelky a učitelé

to ale vždy musí zvládnout, okamžitě zareago-
vat, zvolit jinou pedagogickou roli (vždyť
všichni musíme být tak trochu herci) a za to jim
velký dík právem patří. Nehledě na to, že ná-
roky stoupají a děti, žáci, studenti i rodiče jsou
nároční a chybičky moc odpouštět nechtějí. 
Přejeme všem dětem dny plné slunce při poby-
tech u svých babiček a dědečků nebo na výle-
tech a táborech a dospělým přejeme příjemné
prožití zasloužené dovolené.

Josef Štefl, 
radní za KDU – ČSL a nezávislé pro Litomyšl

Generace 89 SNK
Zelená Litomyšl. A pokorná.
Co je horší? Sucho, nebo povodně? Ať už se při-
hodí jedno, nebo druhé, v médiích se obvykle
strhne humbuk s nápady, jak lze vyschlým
studním nebo bleskovým přívalům vody před-
cházet. A pak už do další pohromy nic. Dob-
rému hospodáři je naopak jasné, že se o krajinu
musí starat kontinuálně. 
Na velké části katastrálního území Litomyšle
a integrovaných obcí se rozkládají plochy se
zemědělskou a lesní půdou. Zda budou obno-
vovány zásoby podzemní vody, nebo zda se
voda z přívalových dešťů stačí vsáknout tam,
kde napršela a nenapáchá tak škody ve městě,
to vše předpokládá citlivý přístup k půdě. 
Kdo odskáče sucho, nebo povodeň? Přímo či
nepřímo všichni. Nejen majitel, nejen uživatel
půdy. Proto by město mělo v této problematice
zaujímat co nejaktivnější postoje. Je jisté, že se
tato problematika nedá komplexně řešit na
úrovni obcí. Navíc nejsilnějším instrumentem

v nakládání s půdou je její vlastnictví. Přesto
může město monitorovat hospodaření s půdou
a otevřít diskusi mezi zainteresovanými sub-
jekty s cílem podpořit efektivní navrhování pro-
tierozních a retenčních opatření a vrátit do
krajiny meze, mokřady nebo aleje, podél kte-
rých bychom si mohli vyjít na špacír po práci.
Jako organizátoři akce Ukliďme Česko (při které
se z okolí města nasbírá přes 2 t odpadu) si
uvědomujeme, že žít stylem „po nás potopa“
přestává být v kurzu. Každým rokem se přidá-
vají dobrovolníci a je jasné, že mnohým obča-
nům není lhostejné, jakou stopu náš životní styl
v krajině zanechá. 
Také tomuto trendu by město mělo vyjít vstříc.
Třeba tím, že bude usilovat o minimalizaci
produkce směsného odpadu při zajištění
komfortu občanů. Je potřeba dát rodinám mož-
nost sběru separovaného odpadu „od dveří“
prostřednictvím čárovým kódem opatřené ná-
doby či pytle. Takový systém by zvýhodňoval

domácnosti, které více separují. Logika je
jasná. Ti, kterým se odváží odpad ze zpola
prázdné popelnice, nebudou platit tolik jako
sousedé, kterým vysypou 2 velké 240litrovky.
Když více vytřídíme, ušetříme na likvidaci
směsného odpadu a získáme vyšší příjem za
vytříděné suroviny, čímž se pokryjí vyšší ná-
klady na svoz. Nevymýšlejme nic nového, po-
dobné systémy fungují leckde, včetně podpory
kompostování.
Vrátit krajině její ochrannou funkci i estetickou
hodnotu, snížit objem odpadu, otevřít Litomyš-
lanům krajinu prostřednictvím nových cest
z města pro pěší i cyklisty, to jsou velké úkoly.
A je i mnoho menších, co třeba vysázet stro-
mořadí na Lidické ulici? 
Kdo by před třiceti lety řekl, že budeme pup-
kem moderní architektury? Proč nebýt i pup-
kem pokory k životnímu prostředí?

Jan Vavřín, Generace 89

Patriot – SNK
Dnes si opět dovolím psát jízlivě a ironicky.
V minulé Lilii se náš starosta dotknul základ-
ního ústavního práva, a to práva petičního. Prý
je to poslední slušná možnost, jak řešit prob-
lémy. Krásně napsané, jen zákonodárci (šmo-
drchové) to do ústavy zapomněli napsat. Tomu,
co předvedl pan starosta, se říká „salámová
metoda“. Postupně se kolečko po kolečku od-
krajuje z práv občanů. Na začátek se v lidech
vytvoří pocit, že dělají psaním peticí něco ne-
vhodného, co se vrchnosti nelíbí. Prý si s ním
máte jít poklábosit o problému. Určitě dosta-
nete příslib řešení a budete čekat a čekat
a čekat až věc vyhnije. Takovému jednání jsem
byl za 8 let v politice mnohokráte svědkem. Co
ve skutečnosti starostovi na peticích vadí je
fakt, že se každá petice musí projednat na jed-
nání zastupitelstva, kde jsou média, která
o tom informují a toho si zpravidla všimnou vo-
liči. No, a to je potom hnedka jeden za špat-

ného starostu. My v Litomyšli jsme přeci
zvyklí jen na samou chválu. Podle posledních
článků v Lilii a Svitavském deníku je Litomyšl
jedním z nejrychleji rostoucích měst v kraji.
Psalo se o navýšení počtu obyvatel o 181 osob.
Hurá, ještě 200 a máme jako Litomyšl v roce
1999. Jak vidíte, když se vezmou statistická
data za správný konec je z toho pěkný předvo-
lební článek pro naši radnici. Ale abych napsal
také něco pozitivního, nasadím si růžové
brýle a pochválím naše vedení Města za vše
potřebné, co pro nás za poslední volební ob-
dobí udělalo a vybudovalo. Především jsou to
kilometry chodníků do Nedošína, po Lánech, do
a po průmyslové zóně a v přidružených obcích.
Dále desítky kilometrů nových cyklostezek do
Vysokého Mýta a na druhou stranu až do Tou-
lovcových maštalí. Nesmím zapomenout na
cyklo pruhy po celém městě, které výrazně
zvýšily bezpečnost cyklistů. Nový moderní

domov důchodců a stejně tak nová LDN. Dále
potřebné parkovací domy, které konečně vyře-
šily parkování. Hromadná veřejná doprava opět
jezdí do okolních obcí kyvadlově každou ho-
dinu, tak jak tomu bývalo dříve (za socialismu).
Také Loučná již není mrtvou řekou/stokou
plnou ubrousků, vložek a toaletního papíru, ale
čistou křišťálovou zurčící řekou, plnou života.
Nesmím zapomenout na dětská hřiště a hřiště
pro seniory, která jsou již v každé čtvrti a velký
dětský park na Černé Hoře. Ze všeho nejvíce
musím poděkovat za znovuotevření porodnice
a dětského oddělení v nemocnici po prudkém
nárůstu obyvatel, jak jsem o tom psal v úvodu
článku. A to všechno zde máme díky osvíce-
nému vedení města, které táhne za jeden pro-
vaz a naslouchá každému občanovi. Krásné
prázdniny a dovolené všem, a hlavně nepište
už ty petice. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK 

Tak je to konečně tady! Ředitelství silnic a dál-
nic ČR na konci května zveřejnilo slíbenou vi-
zualizaci dálnice D35 v úseku Litomyšl-Janov.
O plánech na vybudování dálnice jsme v uply-
nulých měsících a letech hodně a vášnivě di-
skutovali, proto mám radost, že se konečně

můžeme podívat, jak by v reálu dálnice ve va-
riantě 0, kterou jsme v radě a na zastupitelstvu
podpořili, měla vypadat.
Velmi kvalitně zpracovanou vizualizaci do-
plněnou o komentář můžete zhlédnout na
portálu YouTube na oficiálním profilu ŘSD –

www.youtube.com/watch?v=HgsEdwtpvI4
Názor si udělejte sami, za sebe říkám: „UŽ ABY
TO BYLO!“

Josef Janeček, místostarosta

ODS
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Řidičský průkaz si nově můžete vyměnit
na 206 místech v celé republice!
Od 1. července začíná platit zákon č. 199/2017 Sb. a prováděcí vyhláška č. 456/2017 Sb., díky
nimž lze vyřídit některé záležitosti spojené s řidičskými průkazy na nejbližším úřadě obce s roz-
šířenou působností nebo na takovém, který vám svou lokalitou nejvíce vyhovuje, celkově tedy
na jednom z 206 míst v ČR. 

Nově si tak můžete na kterémkoli městském
úřadě obce s rozšířenou působností vyřídit vy-
dání nového řidičského průkazu po úspěšné
zkoušce v autoškole, a to i v případě dalších roz-
šíření, dále také výměnu starého nebo neplat-
ného průkazu za nový, případně vydání karty
řidiče do digitálního tachografu. Stejně tak vám
zde pomůžou při změně údajů (nejčastěji změna
příjmení), ztrátě, poškození, zničení, odcizení či
reklamaci dokladu. I občané jiných států mohou
nově žádat na nejbližším úřadě obce s rozšíře-

nou působností o výměnu průkazu, který vydal
jiný stát, za český, a to i v případě jeho ztráty,
poškození, zničení nebo odcizení.
Také si na zvoleném úřadě můžete požádat
o výpis z evidenční karty řidiče nebo bodového
hodnocení (udělené body za provedené pře-
stupky) či vyřídit záležitosti spojené s profesní
způsobilostí řidiče. Seznam všech úřadů obcí
s rozšířenou působností naleznete zde:
www.mdcr.cz/orp.
Pokud tedy nemáte trvalé bydliště v Litomyšli,

nemusíte kvůli řidičskému průkazu cestovat do
místa, kde ho máte uvedeno. Své záležitosti si
můžete vyřídit na místním dopravním odboru.
Naopak, pokud máte řidičské oprávněné vydané
v Litomyšli, ale nežijete zde, můžete si jej vymě-
nit v místě svého bydliště.

Výjimky, kdy musíte na úřad v místě trvalého
bydliště
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na
úřad obce s rozšířenou působností v místě va-
šeho trvalého bydliště. Mezi ně patří např. odnětí
nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení
oprávnění atd.

Na úřad s fotkou už jen při vyřízení meziná-
rodního řidičského průkazu
Podle nové úpravy s sebou také nově nemusíte
nosit papírovou fotografii. Systém sám vyhledá,
zda již nemáte fotografii v jiné databázi (např.
z občanského průkazu nebo cestovního pasu),
a pokud bude vaše podoba stále aktuální, po-
užije ji a fotit se vůbec nebudete. V případě, že
jste změnili vizáž a vaše podoba se na první po-
hled neshoduje s fotografií v existujících data-
bázích, vyfotí vás úředník přímo při vyřizování
žádosti. Nově se také na každý doklad bude pro-
střednictvím podpisového tabletu pořizovat di-
gitalizovaný podpis žadatele. Jediný případ, kdy
ještě budete potřebovat papírovou fotografii, je
vydání mezinárodního řidičského průkazu (ten
má formát malé knížky, který prozatím tisk digi-
tální fotografie neumožňuje).

Změna trvalého bydliště nemá na řidičský
průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povin-
nost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal
nový řidičský průkaz. Nyní to již neplatí, od čer-
vence se budou vydávat řidičské průkazy, které
údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se
vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále
platných řidičských průkazů.

Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše
správních poplatků. Za výměnu řidičského prů-
kazu za nový v případě, že končí doba jeho plat-
nosti, stále nebudete platit nic a dostanete ho
zdarma. Při vydání nového průkazu zaplatíte
místo původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení
správního poplatku je kompenzováno tím, že si
již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii.
Změna je nově také u zrychleného vydání prů-
kazu do pěti pracovních dnů, a to z 500 Kč na
700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního ři-
dičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání pa-
měťové karty do digitálního tachografu zaplatíte
nadále 700 Kč. -az-

Ve kterém městě ČR lidé nejlépe třídí
odpad? Podle odborníků v Litomyšli!
strana 1 >
V soutěži „O křišťálovou popelnici“ se hodnotila
řada kritérií. V celorepublikovém klání byly obce
hodnoceny podle dosažených výsledků a míry
aktivity v oblasti nakládání s komunálním od-
padem. Klíčovým kritériem pak byl tříděný sběr
využitelných složek odpadů, hustota sběrné
sítě, poměr směsného komunálního odpadu
a tříděného odpadu nebo další způsoby sběru.
Hodnocení obcí se provádí především na zá-
kladě údajů poskytovaných obcemi systému
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznic-
tví. Soutěž byla určena všem obcím zapojeným
v systému EKO-KOM, tedy aktuálně 6 123
obcím a městům. 
O plánech města v oblasti ekologie a třídění od-
padů občany pravidelně informujeme v měst-
ském zpravodaji. V současné době se v Litomyšli
nachází 54 stanovišť, na kterých je přes 250
kontejnerů na papír, plast, čiré a směsné sklo
i kovové obaly. Svozy směsného odpadu probí-
hají v závislosti na lokalitě dvakrát či čtyřikrát
měsíčně,  tříděný odpad – plasty a papír – se od-
váží dvakrát týdně, sklo dle vyhodnocení po-
třeby. 
Ve městě rovněž najdete pět veřejně přístup-
ných kontejnerů na elektroodpad a šest nádob
na oblečení a lůžkoviny, z nichž jednu spravuje
charitativní organizace. Dvakrát ročně se také
organizují mobilní svozy velkoobjemového a ne-
bezpečného odpadu, především pro občany in-
tegrovaných obcí. Sběr a třídění odpadů se
podporuje v místních školách, město rovněž po-
řádá nebo spolupořádá osvětové akce zaměřené
na ekologii a ohleduplnost k životnímu prostředí.
Statistika svozové společnosti LIKO Svitavy za
rok 2017 nabízí zajímavé údaje. 
Například, že v uvedeném období každý Lito-
myšlan v průměru vyprodukoval 170 kilogramů
směsného komunálního odpadu, přičemž 822
tun skončilo na skládce a 920 tun se podařilo
tepelně využít. „Litomyšl si Křišťálovou popel-
nici zaslouží za kvalitní a dobře fungující systém
tříděného sběru, který vypovídá o velmi dob-
rém vztahu všech zainteresovaných stran
k otázkám životního prostředí. Cena patří zá-
stupcům města, kteří vytvářejí prostor pro roz-
voj odpadového hospodářství, ale zejména
patří obyvatelům, kteří jsou uživateli systému
a určují jeho výkonnost. Pochvalu si snad také
zasloužíme i my, svozová firma LIKO Svitavy.
Pro město zajišťujeme provoz systému třídě-
ného sběru, podílíme se na jeho rozvoji a vý-
znamně přispíváme k tomu, že je Litomyšl
upraveným a čistým městem,“ dodává k úspě-

chu Josef Gestinger, ředitel společnosti LIKO
Svitavy. 
Důležitou součástí procesu separace odpadů je
sběrný dvůr na Mařákově ulici, který chce vedení
města kvůli zvyšující se zátěži modernizovat
a rozšířit na potenciální kapacitu 1200 tun ročně.
O tomto projektu za 26 milionů Kč, na který
chtějí politici získat dotaci, jsme informovali
v předchozím čísle Lilie.
Sběrný dvůr je důležitý rovněž kvůli tomu, že
v současné době ve městě nejsou některé typy
kontejnerů, například popelnice na olej či hnědé
nádoby na biologický odpad. Různých druhů
olejů se občané mohou ekologicky zbavit právě
ve sběrném dvoru, tento odpad nepatří do výle-
vek ani WC. Vedení města nicméně v současné
době zvažuje, zda v budoucnu ve zkušebním
provozu otestuje nádoby na olej v další části
města. Podobná situace panuje také v případě
biologicky rozložitelného odpadu. Zbytky ze za-
hrady či vaření lidé mohou odložit do volně do-
stupného velkoobjemového kontejneru před
městskou kompostárnou nebo ve sběrném
dvoře. Městské služby Litomyšl zajišťují na jaře
a na podzim bezplatné svozy tohoto druhu od-
padu přímo od občanů. Litomyšlané také mohou
zažádat o finanční podporu při nákupu domá-
cího kompostéru, této příležitosti do konce roku
2017 využilo téměř 400 domácností. 
Rozšíření počtu kontejnerů a četnost jejich
svozů v ulicích však musí vycházet z ekonomic-
kých, ale již také z prostorových možností
města. V minulé době byla se svozovou firmou
dohodnuta změna režimu odvozu tříděného
odpadu a podle vedení města se situace se za-
plňováním kontejnerů výrazně zlepšila. -mv-

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou 

odborný referent odboru
výstavby a územního plánování
Bližší informace o nabídkách se dozvíte na webu www.litomysl.cz v sekcích O městě/
Občan, případně na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Litomyšl.

Nabízíme stabilní zaměstnání, příjemný kolektiv a odpovídající finanční ohodnocení.

Máte zájem o práci na radnici?
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Česko-polské vztahy. Ve dnech 4. a 5. června
hostilo Evropské školicí centrum XXIV. Zasedání
Česko-polské mezivládní komise pro přeshra-
niční spolupráci. Cílem odborného setkání bylo
na meziresortní úrovni probrat zahraniční spo-
lupráci našich sousedských států.

Sportovní hry seniorů. V areálu za sokolovnou
uspořádali organizátoři ze svazu důchodců II.
Sportovní hry seniorů v Litomyšli. Na přítomné
čekaly 5. června rozličné sportovní disciplíny,
pořádná rozcvička i příjemné posezení a věcné
ceny.

Setkání akademiků. Do Litomyšle ve dnech 8.
až 10. června dorazili významní čeští i zahra-
niční vědci na konferenci Komenského akade-
mického klubu. Na přípravách odborného
setkání spolupracovaly dvě fakulty Univerzity
Pardubice –  filozofická a restaurování.

Zahájení „Smetanky“. Na slavnostní zahajovací
koncert jubilejní 60. Smetanovy Litomyšle zamí-
řily 14. června stovky lidí. Vyprodané hlediště si
poslechlo českou a slovenskou hymnu i díla Be-
dřicha Smetany, Josefa Suka a Leoše Janáčka.
Foto: Smetanova Litomyšl

Bleší trhy. V červnu jste se poprvé v letošní se-
zóně mohli zajít podívat na oblíbené Bleší trhy
na Toulovcově náměstí. Další možnost k nákupu
drobností budete mít 21. července. Peníze vy-
brané do Blešího fondu organizátoři použijí na
dobročinné účely.

Kdo křehkost k pohybu probudil. Tak zní název
výstavy děl Jaroslava Brychty, sochaře, sklář-
ského výtvarníka a rodáka z Pohodlí, s níž se
můžete seznámit v městské galerii. Skleněné fi-
gurky a další výtvory tohoto uznávaného umělce
tam na vás čekají až do 9. září. Foto: MGL

Události ve fotografiích

Sportovcům těm je tu hej. Workoutové hřiště na
Černé hoře se pomalu rozrůstá. Díky třem novým
prvkům si tam můžete od června  protáhnout
tělo na surfovacím zařízení, bradlech a náčiní na
sedy lehy.

Běh proti drogám. Ve středu 13. června přivítali
zástupci města delegaci účastníků  protidrogové
kampaně „Cyklo-běh za Českou republiku bez
drog 2018“. Po setkání a debatě o protidrogové
prevenci se hosté vydali dál na cestu do Vyso-
kého Mýta. Foto: archiv organizátorů

Přátelské dopoledne. Na hřišti litomyšlského
gymnázia se 14. června odehrál již desátý roč-
ník Dnu se speciální školou pro žáky z Lito-
myšle, Poličky a Vysokého Mýta. Na děti čekalo
dopoledne plné her a soutěží, které pro ně při-
pravili studenti gymnázia.

Upozornění na splatnost poplatku
za komunální odpad za rok 2018
Vážení občané, 
připomínáme, že na základě obecně závazné vy-
hlášky města Litomyšl č. 03/2017 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů je povinnost uhradit
tento poplatek do 30. 6. 2018. Všem poplatní-
kům byla během měsíce dubna zaslána slo-
ženka, na základě které je možné provést platbu
z bankovního účtu, na přepážce České pošty,
případně v hotovosti nebo platební kartou na

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

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru

Nové knihy v lito-
myšlské knihovně
Yrsa – Černá díra: série Freyja, Cannon, Joanna –
Černé ovce a beránek Boží, Vondruška – Letopisy
královské, Jakoubková –Mluvit o ex... není dobré,
Růžička – Mrtvá na pranýři, Hrašková, Eva – Nebe
voní Tebou, Quick, Amanda – Porušený slib, Fi-
eber – Slepé okno, Klimečková – Slib svatojánské
noci, Rojals, Marta – Ta druhá, Durham, Kelly –
Volá Berlín, Beverley, Jo – Vždyť jde jen o, Jirotka
– Traviči, May, Peter – Běžkyně, Oram, Kelly –
Šťastně až navěky: druhý, Frankel – Děvče: mé
dětství a, Blake, Rosie – Život zn. Hygge           
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Změny ve vydávání občanských
průkazu a cestovních pasů
Od 1. července letošního roku dochází ke změ-
nám ve vydávání cestovních pasů ve zkrácených
lhůtách. Občané, kteří potřebují urychleně vy-
cestovat do zahraničí, mohou podat žádost
o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených
lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin
nebo do 5 pracovních dnů. Žádost lze podat
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (ORP), v Praze u úřadu městské části
Praha 1 až 22 (ORP) nebo u Ministerstva vnitra
České republiky. Při podání žádosti může občan
zadat své telefonní číslo nebo e-mail. Na uve-
dený kontakt mu bude následně zaslána infor-
mace o možnosti převzetí vyhotoveného
dokladu. Převzetí cestovního pasu vydaného
v pracovních dnech do 24 hodin, je možné pouze
u Ministerstva vnitra České republiky na adrese:
Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice
„Pražského povstání“). 
Cestovní pas vyhotovený do 5 pracovních dnů
lze převzít na Ministerstvu vnitra České repu-
bliky nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou
působností či úřadu městské části Praha 1 až 22,
u kterého podal žádost o jeho vydání. Občan za-
platí celý správní poplatek při podání žádosti,
pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žá-
dost podal. Pokud podal žádost u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu
městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní
pas na Ministerstvu vnitra České republiky, za-
platí první část správního poplatku při podání
žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 
Změny se od 1. července týkají i vydávání občan-
ských průkazů. Všechny občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze
s kontaktním elektronickým čipem. Ruší se vy-
bírání správního poplatku 500 Kč za vydání ob-
čanského průkazu s čipem. Občané se sami
mohou rozhodnout, zda si čip aktivují při pře-
vzetí dokladu, nebo později. Aktivace vyžaduje

zadání identifikačního osobního kódu a deblo-
kačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání
není povinné. Takto aktivovaný čip umožní vy-
užívání občanského průkazu při vzdálené auten-
tizaci držitele a přístup k identifikačním údajům
držitele. Dosavadní občanské průkazy bez čipu
nadále zůstávají v platnosti. Nebude prováděna
hromadná výměna dokladů. Občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb.
Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává
30 dnů. Za správní poplatek si však mohou ob-
čané požádat o vydání průkazu v kratších lhů-
tách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo
do 5 pracovních dnů. 
Občanské průkazy v kratších lhůtách bude
kromě obecních úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností vydávat i Ministerstvo vnitra České repu-
bliky. Stejně jako u pasů mohou občané zadat
své kontakty na informování ohledně vyzvednutí
občanského průkazu. Občanský průkaz vydá-
vaný v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít
pouze u Ministerstva vnitra České republiky na
adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – sta-
nice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu 
v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Minister-
stva vnitra České republiky
PŘEVZÍT lze – pouze u Ministerstva vnitra ČR

Vydání občanského průkazu 
do pěti pracovních dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Minister-
stva vnitra ČR

PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností v místě podání žádosti nebo
- u Ministerstva vnitra ČR

Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra ČR)
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností v místě podání žádosti nebo
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, který si občan uvede do žádosti
za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra ČR

Správní poplatky za vydání občanského prů-
kazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hod. v prac. dnech – 500 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského prů-
kazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené
lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hod. v prac. dnech – 1000 Kč.

Správní poplatky za vydání cestovního pasu

Vydání cestovního pasu – 600 Kč,
– občanům mladším 15 let – 100 Kč.

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do
24 hodin pracovního dne – 6000 Kč,
- občanům mladším 15 let – 2000 Kč.

Vydání cestovního pasu do pěti pracovních
dnů –  3000 Kč,
- občanům mladším 15 let – 1 000 Kč.

Pokud občan převezme cestovní pas nebo ob-
čanský průkaz v místě, kde žádost podal, zaplatí
celý správní poplatek při podání žádosti. V pří-
padě, že občan požádá o vydání občanského
průkazu či cestovního pasu u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností a převezme prů-
kaz u Ministerstva vnitra, zaplatí první část po-
platku při podání žádosti a druhou při převzetí.

-az-

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Otázky ke stavu Loučné
Vážená redakce, už dlouho sleduji nevábný stav
vody v říčce Loučné. Hlavně v úseku od světelné
křižovatky ke splavu. Pozoruji pstruhy, kteří se
prohánějí mezi nesčetnými toaletními ubrousky
a je mi jich líto. Řeka je jich plná, dnes tam pla-
vala i použitá dámská toaletní potřeba, před
jezem je spousta harampádí, které pomalu mizí
v nánosech bahna. Odkud se tyto ubrousky
berou? Nevypouští snad někdo do řeky kanali-
zaci? Kdo zodpovídá za čištění toku Loučné?
Nízký stav vody a pomalý tok spolu se znečiště-
ním dělá z Loučné stoku. Je možné řece nějak
pomoci? Vendula Látalová

odpověď
Vážená paní Látalová,
Od Odboru životního prostředí MěÚ Litomyšl, Od-
boru místního a silničního hospodářství MěÚ Li-
tomyšl a Vodovodů Litomyšl s.r.o. jsme si vyžádali
informace ke znečištění Loučné. Před samotnou
odpovědí zmiňuji, že v minulých číslech Lilie jsme
otiskli několik článků k této problematice (Lilie
6/2018, str. 2; Lilie 2/2018, str. 3 a Lilie 1/2018, str.
5) a zejména v článku „Úskalí dešťových kanali-
zací“ se můžete dozvědět další informace.
K Vašim dotazům:
1) Znečištění se do Loučné podle vyjádření zmí-
něných institucí dostává zejména občanskou
nekázní, kdy lidé vhazují do řeky odpadkové

koše, nákupní vozíky a další předměty, které do
koryta v žádném případě nepatří. 
Hygienické pomůcky a další nečistoty se však do
Loučné mohou dostat legální funkcí dešťových
oddělovačů. Tyto oddělovače jsou součástí sto-
kové sítě a používají se k převedení přívalových
dešťových vod do řeky. Jakmile dosáhne hladina
ve stoce úrovně přepadu, naředěná odpadní
voda přeteče do odlehčovací stoky, kterou je od-
vedena do Loučné. 
2) Vědomé vypouštění kanalizace nebylo nikomu
dokázáno. K poslednímu znečištění Loučné
došlo důsledkem zneprůchodnění kanalizace
naplavenými cihlami, navzdory pravidelným
kontrolám a čištění.
3) Za čištění toku Loučné zodpovídá Povodí Labe
a pobřežníci – mimo jiné i město Litomyšl.
4) Loučné by nejvíce pomohlo pořádné jarní tání
a zvýšený průtok, což však nemůže žádná z do-
tčených stran zařídit. Se současnými klimatic-
kými podmínkami se, bohužel, musíme smířit.
Kvalitu vody a čistoty Loučné však můžeme po-
moci ohlídat všichni. Pokud byste byli svědky
dalšího znečištění, tak, prosíme, kontaktujte ve-
doucí úředníky Odboru životního prostředí MěÚ
Litomyšl či Odboru místního a silničního hospo-
dářství MěÚ Litomyšl (Ing. Randák – 461 653
420, Ing. Jiráň 461 653 360), případně Městskou
policii Litomyšl na lince 156 nebo na non-stop
pohotovostní linku Vodovodů Litomyšl 724 093 704. 

-mv-

Rekvalifikace
zdarma – Šance
pro padesátníky
Evropská unie v rámci projektu „Ještě chci po-
máhat, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004028“
podporuje skupinu obyvatelstva, která je znevý-
hodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, kteří jsou
v evidenci Úřadu práce Pardubického kraje a je
jim více než 50 let.
Těmto osobám umožňuje bezplatnou rekvalifi-
kaci a možnost nastoupit na dotované místo.

Možnosti rekvalifikací:
• Pracovník v sociálních službách
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní docházky 
• Pedikérka – manikérka
• Počítačové kurzy
• příp. další rekvalifikace dle vlastního výběru
Termíny konání kurzů: od září 2018. Rezervujte
si své místo již nyní.
Kontakt pro více informací: Pavlína Valentová,
tel. 775 500 622, valentova@jhs-centre.cz

Pavlína Valentová
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Dne 30. května vypukl na Družstevní ulici

požár statku rodiny Faltysových. Během několika
málo minut se požár rozšířil na několik objektů.
Jménem rodiny bychom chtěli poděkovat všem
zúčastněným profesionálním a dobrovolným ha-
sičským jednotkám, které požár zlikvidovaly.
Každý z vás, ať profesionální, či dobrovolný hasič,
má náš velký dík. Zvláště bychom chtěli poděko-
vat za vlnu solidarity z řad našich sousedů, přátel,
zaměstnavatelů, známých i neznámých občanů,
která se vůči naší rodině zvedla.
Náš dík si také zaslouží pan starosta Radomil Ka-
špar, pan Jan Pechanec, ZDPCH Litomyšl a Měst-
ské služby Litomyšl s.r.o. zastoupené panem
Karlem Kalouskem. Vaší pomoci si velice vážíme.
Děkujeme!!!  Jan Faltys a Alena Beníšková

 Rády bychom touto cestou poděkovaly per-
sonálu jídelny při I. ZŠ v Litomyšli za výbornou
kuchyni (zejména polévky) a za pestrý výběr
hlavních jídel, včetně netradičních a zdravých
příloh. Přejeme krásné léto, načerpejte nové síly
a inspiraci a již se velmi těšíme, co nám od září
zase dobrého uvaříte. 
    Jana Svobodová a Lenka Lorencová

 Děkujeme touto cestou paní ředitelce Jireč-
kové, panu řediteli Jirsovi a všem dětem z jejich
škol za sbírku hraček pro děti hospitalizované na
onkologii. L.Pajerová

 Paní Skřivanové z firmy LITEX, která darovala
textilní materiál na kostýmy malých tanečnic ze
sociálně slabých rodin. Dívky vystoupily na pře-
hlídkách v Praze a v Brně a nakonec se v krás-
ných sukýnkách ukázaly i svým rodičům při

tradiční závěrečné besídce.  M. Ehrenbergerová
 Děkujeme paní Rothscheinové z dětského

bazárku, která opakovaně darovala oblečení pro
děti z klokánků, dětských domovů a onkologie.
Sbírka stále pokračuje. Pokud byste také chtěli
darovat oblečení, nebo hračky, ozvěte se na
číslo 775 343 408.  L. Pajerová

 Dne 20. 7. 2018 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil vše-
stranný sportovec a turista,
pan Milan Faltys. Kdo jste ho
znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina 
Faltysova 

 Dne 4.7. 2018 uplyne již 5 let od smutného
odchodu naší maminky, babičky a prababičky
paní Marie Zerzánové z Nové Vsi u Litomyšle.
Kdo jste ji znali a měli rádi, tak jako my, věnujte
ji s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomínáme
Iva Vajrauchová s rodinou a vnučky s rodinami.

 Akademie – slavnost s programem umělecké
úrovně (slovník cizích slov)
Zadařilo se do puntíku! Kdy, komu a co?
31. 5. 2018 ve Smetanově domě, základní škole
U Školek (červené). Nepřeberné množství origi-
nálních nápadů, plné vtipných myšlenek, skvě-
lých dětí a senzačních učitelů. Děkujeme za
nádherné dvě hodiny, byl nás plný sál. Přejeme
všem stálý optimismus, radost a elán do dalších
let. „U Školek, U Školek je kluků a holek ráj.“

Světlana a Jaromír Štyndlovi

ZAMYŠLENÍ

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Roztančená Scarlett ve Sme-
tanově domě 2018 • Opera pod májovým
nebem 2018 • Opravy silnice 35 potrvají až do
19. srpna • První koncert Smetanovky v Ko-
telně• Probíhá revize všech mostů a nadchodů

•  Dioramata, stroječky a hračky připomínají
osudové roky • ORION-RACING TEAM Motos-
how 9. 6. 2018 • Smetanova Litomyšl 2018 –
Slavnostní zahájení • Smetanova výtvarná Li-
tomyšl: Poutníci – Krajinou mého srdce •  Ob-
nova Nedošínského háje bude trvat desetiletí •
Světoznámé skleněné figurky Jaroslava Brychty
v Městské galerii •

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Na počátku bylo slovo…
Projdete se u nás v Litomyšli Váchalovou uličkou
a hned jste moudřejší, neb: „Kdo v sebe alkohol
lije, spálí si v mozku ganglie.“ Vypadá to poe-
ticky, ale je to vlastně špatná zpráva. Shluky
buněk, gangliony, nejsou nijak špatné. A jak to
dopadá s vytrvalým alkoholikem, to vidíme i ve
vysoké politice. V kostele Nalezení svatého Kříže
se zase projdete po víku krypty se slovy: „Prach
jsi a v prach se obrátíš!“ Píšeme si zvučné věty
i neumělou rukou na zdi, jako bychom je potře-
bovali k tomu, abychom byli. Já bych zase nebyl
bez těch slov, co jsou úplně na začátku Bible.
Najdete je klidně na internetu a nebo v té knize
hned od prvních listů. Ta slova mne drží nad
vodou, dávají radost a smysl života. A o nich chci
dnes psát.
Především je v nich jasně napsáno, že ne
všechno jde od krásy k chaosu, od řádu ke
zmatku. Není vše ještě horší, než jsme si my-
sleli… Naopak! Když Hospodin stvořil Zemi, byla
na počátku pustá a prázdná a nad propastnou
tůní byla tma. Děsná slova! Ale přišlo světlo,
z chaosu se vynořila zem a oddělila se voda, za
chvíli se voda čeřila rybami a zem se hemžila
tvory. Paráda! Jde to od horšího k lepšímu.
A Hospodin to umí! Já ho žeru!
Pak si Hospodin zamnul ruce nad každým tím

dnem stvoření a pochválil si dobré dílo. Po celém
tom tvoření, den druhý – třetí – čtvrtý, prostě
každý den zajuchal, protože: „Viděl, že to, co
stvořil, je dobré…“ Bůh tehdy na počátku tvořil
s radostí. Což pro mne znamená, že jsem dílem
radosti, že mne a celou tuhle planetu Zemi
někdo chtěl! A to mne zvedá!
Když se do těch vět začtete, zjistíte, že Hospodin
nemíchal nic v kelímcích a neodměřoval v am-
pulích. Prostě řekl a bylo. Celý ten začátek byl
dílem slova. A to mne taky povzbuzuje. Vypadá
to, že slovem nic nezmůžete a je lepší zatnout
zuby a mlčet. Naopak, je dobře mluvit a znovu
a znovu se pokoušet vyjádřit to, co se včera ne-
povedlo. Nad chaosem se vznáší Slovo! Alespoň
tak to vyjadřuje Václav Cigler optickým hranolem
visícím ve zmíněném litomyšlském kostele. 
Biblický text prostě není kuchařkou Magdaleny
Dobromily Rettigové. Ta kuchyně, ve které vyvřel
náš svět, se zopakovat teda nedá a ani tak nemá
být čtena. Bible nemá návod na stvoření! Kniha
Genesis, kniha Počátků je poezií, která zpívá
o těch nejdůležitějších věcech, na kterých stojí
náš život! A já to chtěl všem napsat na počátku
prázdnin, protože mne to drží nad pěnou dní celý
rok. Odpočívejte a naberte nové síly na dovo-
lené! Daniel Kvasnička

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Učený člověk má svoje
bohatství vždy u sebe.                  Phaedr

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Jana Švábová
    Jitka Päuerlová
    Miloslava Saquová
85 let – Jiřina Korábová
    Anna Lašková
90 let – Marie Janečková
    Alena Šmejdová
92 let – Ludmila Jiříčková
96 let – Anna Zemanová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Petr Skála, Poříčí u Litomyšle – Linda Do-
hnálková, Praha • Jan Třasák, Svitavy –
Lenka Štuplová, Svitavy • Michal Sedlá-
ček, Lanškroun – Pavla Junková, Lan-
škroun • Tomáš Veselík, Litomyšl – Monika
Hájková, Jablonec n. Nisou • Libor Vais,
Litomyšl – Mária Ondarišinová, Holčíkovce
• Roman Stehlík, Kameničná – Milada Krá-
lová, Bor u Skutče • Alexandr Trmal, Lito-
myšl – Pavlína Vomočilová, Litomyšl •
Tomáš Deyl, Libčany – Pavla Vlčková, Lib-
čany • Karel Vopařil, Litomyšl – Anna
Krátká, Litomyšl • Jaroslav Chaun, Desná
– Michaela Láznická, Desná • Pavel
Chroust, Praha – Zdeňka Součková, Praha
Miroslav Hanč, Litomyšl – Tereza Bršli-
cová, Litomyšl • Štěpán Černý, Praha –
Magda Nemkyová, Brno • Martin Pilný,
Praha – Andrea Kučerová, Praha • Roman
Pražák, Ústí n. Orlicí – Andrea Lněničková,
Česká Třebová • Jiří Felix, Cheb – Silvie
Svobodová, Cheb • Jan Pavliš, Litomyšl –
Jana Kohlstromová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Marie a Luboš Zahálkovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Ludmilou Košťákovou (84 let)
Věrou Pelikánovou (63 let)
Pavlem Bubnem (65 let)
Ladislavem Rolečkem (56 let)
Lubomírem Pelikovským (92 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, KPOZ

Ve společenské kronice jsou uvedeni
pouze spoluobčané, kteří ke zveřejnění
svého jména dali písemný souhlas nebo ti,
k jejichž zveřejnění dali písemný souhlas
zákonní zástupci nebo příbuzní.

V červnu jsme přivítali následující
miminka:
Beáta Binková, Hynek Čermák, Vendelín
Vejačka, Barbora Sedláčková, Tereza Hu-
sáková, Jan Jůza

OMLUVA
V červnovém čísle Lilie jsme chybně
uvedli ženicha. „V měsíci květnu uzavřeli
manželství Vojtěch Andrle, Litomyšl –
Lenka Nádvorníková, Litomyšl"
Tímto se manželům Andrlovým omlou-
váme a do společného života přejeme
hodně lásky, štěstí a pohody.

Dana Kmošková, předseda KPOZ
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165 let – 25. 7. 1853 se narodil Emil Rác, učitel,
kreslíř, vydavatel map, učil na chlapecké škole
v Litomyšli, byl prvním litomyšlským knihovní-
kem. Nakreslil nástěnné plány Prahy, Brna,
Vídně a vydal „Atlas“, který dostal jeho jméno. 
165 let – 31. 7. 1853 se narodila Teréza Nová-
ková, česká spisovatelka s regionálním zaměře-
ním na okolí Litomyšle a Proseče, představitelka
realismu a tzv. venkovské prózy. Byla aktivní
členkou ženského emancipačního hnutí. Do Li-
tomyšle přišla se svým manželem gymnaziálním
profesorem Josefem Novákem, rodina se vrátila
do Prahy po dvaceti letech. O několik let později
se Nováková usadila v Proseči u Skutče. Právě
v Proseči, v tiché samotě, trávila svých posled-
ních dvanáct let života a napsala tu svůj stěžejní
román Drašar.
135 let – 14. 7. 1883 se narodil ing. František
Vlach, významný litomyšlský projektant a stavi-
tel, ale také legionář (nositel několika vyzname-
nání), sokol, ochotník a zpěvák. Do Litomyšle
přišel v dubnu 1909. Vyžádal si jej stavitel Josef
Kreml pro funkce samostatného projektanta
a stavbyvedoucího pro četné stavby v Litomyšli,
Poličce a okolí. Po válce si založil vlastní firmu,
byl stavitelem i architektem mnoha významných
litomyšlských budov, např. Hošpesova vila, Van-
dasova vila, Freyova vila, budova polikliniky
a mnohé další. Oženil se s Marií Vandasovou,
dcerou Jana Vandase, majitele olejny na Ber-
nardce. 

85 let – 22. 7. 1933 zemřel Quido Šimek, ob-
chodník, sběratel starožitností, kreslíř litomyšl-
ských událostí. Byl dobrým duchem měšťanské
Litomyšle, vtipným glosátorem života, ale také
spoluzakladatelem městského muzea. Napsal
a ilustroval knihu o kupectví, válečnou kroniku
(1914–1918) s devíti sty obrázky, namaloval velké
množství starých domů a míst, které už dávno
zanikly. Své cenné sbírky věnoval litomyšlskému
muzeu. 
75 let – 31. 7. 1943 zemřel Josef Velflík, plzeňský
a pražský architekt a pedagog. Nejznámější Vel-
flíkovou realizací (ve spolupráci s Janem Šulou
a Viktorínem Šulcem) je Smetanův dům v Lito-
myšli, jemuž v roce 1905 Velflík věnoval obšírnou
stať „O stavbě a jejím provedení“ ve speciálním
vydání lokálního periodika Obzor litomyšlský.
95 let – 6. 7. 1923 byla po rekonstrukci slav-
nostně otevřena Husova kaple (Tomíčkova
ulice), modlitebna byla nejen rozšířena, ale byl
zřízen vchod z ulice a empora, zavedeno elek-
trické osvětlení. V roce 1925 byla v sousedství
postavena přízemní fara s mansardovou stře-
chou. 
210 let – v severovýchodní části zámecké za-
hrady byl umístěn kamenný ležící lev, pochází
z roku 1808 a nechal jej zbudovat hrabě Jiří Josef
Valdštejn na památku svého mladšího bratra
Františka Valdštejna – Vartemberka, který padl
roku 1796 v Itálii v boji proti Napoleonovi. 

Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

červenec 2018 Husova kaple
Litomyšlští evangelíci si v roce 1905 zakoupili
na předměstí objekt bývalé hospody „Dívčí
hrady“ se zahradou (dnešní ulice A. Tomíčka),
v němž si zřídili provizorní modlitebnu. Ta byla
v souvislosti s ustavením farního sboru rozší-
řena do podoby nynější Husovy kaple. Projekt
vypracoval místní stavitel Václav Šilhavý, který
vzhledem k omezeným finančním možnostem
investora zachoval obvodové zdi stávajícího
objektu. Nákladem 90 000 Kč byla modlitebna
nejen rozšířena, ale byl zřízen vchod z ulice
a empora, postaven sanktusník a zavedeno
elektrické osvětlení. Kaple byla slavnostně ote-
vřena 6. července 1923. V roce 1925 byla přista-
vena přízemní fara s mansardovou střechou
a v roce 1976 garáž a sociální zařízení. Kostel
i fara byly opraveny v letech 1996–1997.

Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Soutěž na podporu údržby
městské zeleně
Staráte se ve svém okolí o plochy zeleně, přes-
tože se jedná o městský pozemek? Právě pro
vás je určená naše soutěž, kterou bychom vám
chtěli především poděkovat a ocenit vaši práci.
Soutěž je určena zejména pro obyvatele byto-
vých domů, ale i rodinných domů, kteří pečují
o zeleň ve svém blízkém okolí a zájmovém území
města Litomyšl. Také pro dobrovolníky, kteří
„adoptovali“ hrob na městském hřbitově, ale
i pro občany, kteří pečují o dřeviny nebo nádoby
mobilní zeleně, sekají trávníky, okopávají záhony
a zalévají, hrabou listí apod. Mnozí se ze skrom-
nosti nepřihlásí sami, přihlaste své známé nebo
sousedy vy!
Přihlášení do soutěže by mohlo být formou za-
slání krátkého popisu, fotografie (e-mailem či
ve fyzické podobě) a kontaktních údajů. Pří-
spěvky posílejte správkyni městské zeleně
Barboře Rezkové, na e-mail barbora.rezkova@
litomysl.cz, tel: 461 653 361 do konce září 2018.
Vyhodnocení příspěvků proběhne 10. 10. 2018

členy odborné komise pro životní prostředí. 

Naším cílem je
- ocenit práci obyvatel města, již se nezištně

starají o zeleň nacházející se na městských po-
zemcích;

- zvýšení kvality veřejných prostor občany, kte-
rým záleží na svém okolí a případně i zlepšení
komunitního života

- motivovat občany, aby pečovali o květiny
a keře vysazené jejich předchůdci

Soutěž nemá za cíl podporovat nežádoucí (ži-
velné) zahradničení, privatizaci městského pro-
storu či nekoncepční nové výsadby, sázení
nepůvodních, invazivních rostlin.
Na nejlepší zahrádkáře čekají odměny v hodnotě
5, 3, 2 tisíc Kč. Výherce také bude mít možnost
spolupracovat se zahradním architektem na
osázení plochy dle vlastního výběru.

Barbora Rezková, Aleš Papáček

Léto a kultura. To je spojení, které v Litomyšli
platí již desítky let, a ani letošek není výjimkou.
Vedle bohaté nabídky letošní Smetanovy Lito-
myšle veřejnost dle ohlasů zaujala i nová díla
umístěná ve veřejném prostoru. Výtvarná inter-
vence Václava Cíglera a Michala Motyčky obo-
hatila Litomyšlanům důvěrně známá místa –
Klášterní a zámecké zahrady i máchadlo u pošty.
Výstava s názvem Jsme 100 je součástí letošní
Smetanovy výtvarné Litomyšle a vztahuje se
k nadcházejícímu výročí státnosti. 
„Název vnímáme jako metaforu pro slovo národ.
Symbolicky výtvarná intervence odkazuje na

hlubší souvislosti vnímání národní identity
i vztahů mezi jednotlivcem, jeho rolí a společ-
ností. Je poctou všem kulturním aktivitám,
které se pravidelně konají v tomto místě,“ při-
bližuje filozofii autorů kurátorka výstavy Jana
Šindelová a dodává: „Instalace Václava Ciglera
a Michala Motyčky nastavují zrcadlové plochy
objektů, vymezují místa světelnými i kovovými
liniemi a elementárními geometrickými tvary
doplňují vodní hladiny. Vždy přitom myslí na di-
váka, kterému připravují nejrůznější prostorové
a světelné situace, jež ozvláštňují běžný život.
Voda podobně jako světlo či trikolora jsou pro
autory nositelé symbolických významů a záro-

veň vyjadřovacími prostředky.“ Výstava Jsme
100 vznikla díky spolupráci města, Galerie Mi-
roslava Kubíka a Nadačního fondu Bohemian
Heritage Fund. Podívat se na ni můžete zajít až
do konce října letošního roku.
Umělecké intervence ve venkovních prostorech
mají v Litomyšli svou tradici. Z úspěšných
a hojně diskutovaných akcí tohoto druhu
zmiňme například výstavu děl umělce Aleše
Veselého z roku 2009 či instalaci „antropolo-
gického putovního monumentu“ – autobusu
Lukáše Rittsteina v Klášterních zahradách
z roku 2016. -mv-

Nová umělecká díla (nejen) v zahradách



10

 Strážníci na žádost lékařského personálu Li-
tomyšlské nemocnice v průběhu května
a června zklidňovali agresivní pacienty chirur-
gické ambulance, které následně po ošetření
převezli na protialkoholní záchytnou stanici
v Pardubicích.

 V uplynulých měsících strážníci řešili pře-
stupky nedodržení zavírací doby restauračních
předzahrádek. Jeden přestupek zdokumentovali
a předali ke správnímu řízení na Městský úřad
Litomyšl, další vyřešili uložením blokové pokuty
v příkazním řízení na místě.

 V červnu strážníci pomohli svou přítomnosti
zajistit bezpečný průběh akce Běh míru.

 Strážníci městské policie spolu policisty do-
pravního inspektorátu Svitavy zajistili bezpečný
průběh spanilé jízdy motokrosových závodníků.

 Ve spolupráci s policisty obvodního oddělení
Litomyšl a za pomoci městského dohlížecího ka-
merového systému strážníci odhalili pachatele,
který i přes uložený zákaz řídil osobní automobil.
Proti muži bude vzneseno obvinění ze spáchání
trestného činu.

 Všímavý občan v červnu upozornil hlídku na
podezřelý autovrak na jednom z litomyšlských
parkovišť. Strážníci bezprostředně vyjeli na
místo, kde věc zdokumentovali a zjistili, že vrak
někdo přivezl z nedaleké Poličky. Díky včasnému
oznámení občana a dobré spolupráci strážníků
s městskými úřady v Poličce a Litomyšli byl
autovrak z parkoviště bezprostředně odstraněn.

V červnu byli strážníci přivoláni do obchod-
ního domu, odkud personál nahlásil krádež
zboží, podezřelý byl navíc agresivní. Strážníci jej
předali policistům obvodního oddělení Litomyšl,
s podezřením na spáchání trestného činu krá-
deže, kdy se pachatel bezprostředně po činu po-
kusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou
bezprostředního násilí.

Společně s hasiči pomohli strážníci otevřít
auto, ve kterém si řidička zabouchla klíče od
vozu i s malým dítětem. Naštěstí se podařilo si-
tuaci rychle vyřešit. 

Koncem května zahájila Policie ČR trestní stí-
hání dvou mužů z Prahy ve věku 42 a 48 let za
přečin pokusu krádeže, poškození cizí věci for-
mou spolupachatelství. Starší z nich je dále
viněn z přečinu maření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání. Oba muži byli již dříve soudně
trestáni. Společně jsou viněni z toho, že se měli
koncem května pokusit odcizit osobní motorové
vozidlo v Litomyšli. K tomu mělo dojít kolem 1
hodiny ranní 29. května. Naštěstí si podezřelého
pohybu kolem zaparkovaných vozidel všiml
občan a upozornil hlídku Městské policie Lito-
myšl a následně policisty. To už se starší z nich
dostal dovnitř vozidla, kde jej následně zadrželi
strážníci městské policie. Mladší z mužů z místa
unikl, dlouho se však neskrýval a policisté jej
našli v zaparkovaném vozidle, kterým přicesto-
vali. Mužům v případě prokázání viny před sou-
dem hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Tomáš Rádek, velitel MP Litomyšl
Ondřej Zeman, tiskový mluvčí PČR – ÚO Svitavy

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Sežeňte ovečky
Máte doma malé hrdiny? Zapojte je do letní zá-
chranné akce!
Duhové ovečky, které dennodenně vyprovázely
malé diváky Déčka do peřin, se zatoulaly do na-
šeho světa! Je třeba je všechny najít a dopravit
zpátky. Pomoci můžete i vy! Vydejte se o prázd-
ninách s dětmi na tři místa, kde byly ovečky spa-
třeny. Na vybrané pomocníky čekají ceny:
stavebnice LEGO, plyšové ovečky a ovčí kvarteta.
Jedním z míst, kde se ovečky houfují, je i naše in-
formační centrum v Litomyšli.
Mapu výletů, speciální mobilní aplikace
a všechny potřebné informace najdete na
www.sezenteovecky.cz. Blanka Brýdlová

Stříbrný šíp v Litomyšli
U příležitosti akce Sodomkovo Vysoké Mýto nav-
štívil Litomyšl v sobotu 2. června hned dvakrát
legendární Stříbrný šíp.
Motorový vůz řady M 260.0 (v současnosti ad-
ministrativně řada 825) je rychlíkový motorový
vůz určený pro Československé státní dráhy. Byl
vyroben v jednom kusu podnikem ČKD, dokon-
čen byl na přelomu let 1938 a 1939. Měl být kon-
kurentem motorových vozů řady M 290.0 (tzv.
„slovenským střelám“) z Tatry Kopřivnice, vzhle-
dem k okupaci Československa třetí říší ale nebyl
projekt dokončen. Jediný vyrobený vůz M
260.001 je přezdíván „Stříbrný šíp“. Jedná se
o čtyřnápravový motorový vůz se samonosnou
vozovou skříní, která byla aerodynamicky tvaro-
vána (podobného tvaru jako u „slovenských
strel“). Odlehčená kostra z ocelových profilů byla
elektricky svařena a oplechována hliníkovými
plechy. Vůz byl vybaven dvěma osmiválcovými
naftovými motory ČKD s válci do V o výkonu
168 kW při 1400 otáčkách. Motory byly umístěny
samostatně v podvozcích a hnaly po jedné ná-
pravě prostřednictvím mechanické šestistup-
ňové planetové převodovky Praga-Wilson
s hydrodynamickou spojkou. Konstrukce převo-
dovky byla převzata z vyvíjeného středního

tanku Praga V-8-H. Na šestý stupeň mohl vůz
dosáhnout 130 km/h, pro nevyhovující brzdy měl
však povolenu maximální rychlost pouze 90
km/h. Interiér vozu byl rozdělen symetricky
podle osy v polovině délky vozu. Od čela vozidla
to bylo stanoviště strojvedoucího, zavazadlový
prostor, nástupní prostor s WC a velkoprosto-
rový oddíl pro cestující. Obě čela vozu byla prů-
chozí. Bočnice byly ozdobeny hliníkovou lištou
a různými chromovanými doplňky (nápisy
a uprostřed vozu státní znak). 

Text a foto: Martin Pelikán

Opatření Pardubického kraje
pro případ velkého sucha
Opatření Pardubického kraje pro případ velkého
sucha v současné době řeší Nařízení PK
č. 4/2016, ve kterém je mimo jiné stanoveno, že
dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je
a) období sucha s nedostatkem srážek a pří-

padně s vysokou teplotou vzduchu (dále jen
„období nadměrného sucha“) spojeného s vy-
hlášením a trváním výstrahy Českého hydro-
meteorologického ústavu pro Pardubický kraj,
popřípadě jeho vymezenou část, stupně – vy-
soké riziko nebezpečí požárů,

b) období sklizně, posklizňových úprav a na-
skladňování pícnin a obilovin (dále jen „období
sklizně“).

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
v období nadměrného sucha a období sklizně se
rozumí
a) lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do

vzdálenosti 50 metrů,
b) parky, zahrady a jiné suché travní porosty,
c) plochy zemědělských kultur,
d) sklady sena, slámy a obilovin,
e) další místa, na nichž se provádějí činnosti dle

písmene b).
Informaci Pardubického kraje o začátku a ukon-
čení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
a ukončení tohoto období uveřejňuje Krajský
úřad Pardubického kraje na úřední desce kraj-
ského úřadu. O dosažení stupně – vysoké riziko
nebezpečí požárů jsou obce informovány cestou

Krajského operačního a informačního střediska
Integrovaného záchranného systému Pardubic-
kého kraje. Dotčené obecní úřady zveřejní infor-
maci o dosaženém stupni nebezpečí – vysoké
riziko nebezpečí požárů a o závaznosti tohoto na-
řízení vyhlášením způsobem v místě obvyklým.
V období nadměrného sucha je v místech se
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno: 
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
b) kouřit,
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
d) provozovat parní lokomotivy na území kraje

bez přijatých podmínek požární bezpečnosti
zpracovaných v rozsahu stanoveném zvlá-
štním právním předpisem 2),

e) vjíždět motorovým vozidlům na lesní, polní
cesty a suché travní porosty, vyjma vozidel
vlastníků lesů, kteří provádějí těžbu nahodilou
v souladu se zvláštním právním předpisem
nebo zabezpečují opatření pro dobu zvýše-
ného nebezpečí vzniku požárů, dále vyjma vo-
zidel vlastníků nemovitostí nebo osob s jiným
užívacím právem, k jejichž nemovitosti nevede
jiná přístupová cesta, a vozidel provádějících
práce v období sklizně za speciálních podmí-
nek uvedených ve výše uvedené nařízení,

f) odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů
k jiným účelům,

g) používat zábavnou pyrotechniku a jiné ob-
dobné výrobky. Karel Zeman

Vyšla kniha o Josefu Portmanovi
Publikace Josef Portman, knihtiskař litomyšlský
byla představena veřejnosti 2. června 2018
o muzejní noci v Portmoneu – Museu Josefa Vá-
chala.  Autorkou knihy je Hana Klime-
šová, grafickou úpravu provedl Tomáš
Pakosta. Své zkušenosti s tiskem
štočků z Portmanovy sbírky sepsal
také Lukáš Tůma, který je digitalizoval.
Jedná se o druhé opravené a doplněné
vydání publikace z roku 2008, která
byla vydaná v tak malém nákladu, že
byla během pěti měsíců vyprodaná.
Autorka vzdává hold litomyšlskému ti-
skaři, sběrateli a bibliofilovi Josefu
Portmanovi (1893–1968), který tvořil

knihy doslova po písmenkách a dokázal získat
pro spolupráci i významné umělce své doby
– Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Václava Špálu,

Miladu Marešovou, Jana Konůpka,
Františka Bílka a další. Neméně zají-
maví byli autoři textů, které si vybíral.
Publikace představuje kontakty Port-
mana s umělci, ale i jeho soukromý
život.
Knihu vydalo Regionální muzeum
v Litomyšli za finančního přispění
města Litomyšle a je k zakoupení
v Portmoneu, hlavní budově muzea,
informačním centru a v litomyšlských
knihkupectvích. Hana Klimešová



11

Den zdraví návštěvníky oslovil, preventivní
vyšetření využilo více lidí než loni
Letošní ročník Dne zdraví v Litomyšlské nemocnici, který se uskutečnil 14. 6. 2018, se těšil
velkému zájmu návštěvníků. I přes chladnější počasí, než na jaké jsme v těchto dnech zvyklí, se
uskutečnily desítky preventivních vyšetření a prohlídek oddělení i zdravotnické techniky.

Akce byla slavnostně zahájena před budovou
monobloku v devět hodin. Návštěvníky i za-
městnance přivítali krajský radní pro zdravot-
nictví Ladislav Valtr, starosta města Litomyšl
Radomil Kašpar, místostarosta Josef Janeček
a za Litomyšlskou nemocnici Zdenka Fenclová,
náměstkyně léčebné péče, a Světlana Jeřáb-
ková, náměstkyně ošetřovatelské péče, za ma-
nagement Nemocnice Pardubického kraje
Gabriela Medunová, manažerka ošetřovatelské
péče. „Cílem Dne zdraví je ukázat naši nemoc-
nici tak, jak funguje. Chceme občanům poskyt-
nout možnost podívat se do prostor nemocnice
a setkat se s naším personálem v době, kdy je
netrápí zdravotní obtíže. Při této příležitosti
mohou lépe poznat prostředí nemocnice,
a když pak budou potřebovat naši pomoc, jdou
do známého prostředí a třeba i s trochu men-
šími obavami,“ řekla Zdenka Fenclová. Krajský
radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr doplnil, že
nejdůležitější je pečovat o své zdraví průběžně:
„Každý z nás by si přál být v takové kondici, aby
vyhledat pomoc lékařů vůbec nemusel. Ale je
dobré vědět, že když už nás nějaké zdravotní
potíže postihnou, tak se o nás postará kvalitní
zdravotnický personál v našich nemocnicích.“
Návštěvníci si mohli prohlédnout ortopedické
oddělení, kde se konala i výstava materiálů na
ortopedické operace. Zájem o jejich zhlédnutí
měli především pacienti před nebo po ortope-
dické operaci, kteří si mohli prohlédnout celou
škálu materiálů využívaných při operaci kolene,
ramene a kyčle. Další prohlídky probíhaly na gy-
nekologickém, chirurgickém a rehabilitačním
oddělení. Na neurologii se zaměřili na prevenci
cévní mozkové příhody. Návštěvníkům promí-
tali krátký edukativní film a předávali tištěné in-

formační materiály. Anesteziologicko-resusci-
tační oddělení si připravilo prohlídku lůžka Mul-
ticare, které je velkým pomocníkem zdravotních
sester při polohování pacientů. Zájemci si také
mohli nechat změřit krevní tlak a prohlédnout
si monitor na měření vitálních funkcí. U radiolo-
gie byl mimořádně vystaven mobilní RTG příst-
roj, který lze převést za pacientem, když jeho
zdravotní stav nedovoluje přesun na radiolo-
gické oddělení. 

Prevence především
Velký zájem slavila především preventivní vy-
šetření, která byla prováděna zdarma a bez ob-
jednání. Prohlídku pigmentových znamének
v rámci prevence melanomu využilo 122 lidí.
Měření nitroočního tlaku si nechalo provést 92
návštěvníků. Glykémii si dopoledne nechalo
změřit 31 osob a více než 20 lidí si domů od-
neslo sadu na vyšetření krve ve stolici. Její vzo-
rek pak mohou odevzdat a bezplatně nechat
vyšetřit. Desítky návštěvníků si také nechali

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
Čt 5. 7. MUDr. Tišlerová
Pá 6. 7. MUDr. Tišlerová
So 7. 7. 9–13.00 chir./interní ambulance
Ne 8. 7. 9–13.00 chir./interní ambulance
So 14. 7. MUDr. Tišlerová
Ne 15. 7. MUDr. Přichystalová
So 21. 7. MUDr. Tišlerová
Ne 22. 7. MUDr. Slavík
So 28. 7. MUDr. Mareš
Ne 29. 7. MUDr. Přichystalová
So 4. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 5. 8. MUDr. Mareš

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
Čt 5. 7. MUDr. Sadílková
Pá 6. 7. MUDr. Šíchová
So 7. 7. MUDr. Švábová
Ne 8. 7. MUDr. Beňová
So 14. 7. MUDr. Kopecká
Ne 15. 7. MUDr. Filová
So 21. 7. MUDr. Hájková
Ne 22. 7. MUDr. Filová
So 28. 7. MUDr. Papoušková
Ne 29. 7. MUDr. Mareš
So 4. 8. MUDr. Pešková
Ne 5. 8. MUDr. Pilařová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
Pá 6. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
So 7. 7. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 8. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 14. 7. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 15. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 21. 7. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 22. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 28. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 29. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 4. 8. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 5. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. 7. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
6. 7. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
7. – 8. 7. MDDr.  Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
14. – 15. 7. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
21. – 22. 7. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
28. – 29. 7. MDDr. Bidmonová Ivana
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
4. – 5. 8. MUDr., MBA Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715

Finanční pomoc pro rodiny
s vážně nemocným dítětem
Deset rodin z Litomyšle
a dalších třicet devět rodin
ze Svitavska již dostalo fi-
nanční podporu nadace
Dobrý anděl, která po-
máhá také rodinám,
v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním.
Díky každoměsíčním pří-
spěvkům dárců – Dobrých
andělů – mohou všechny
těžkosti zvládat lépe ales-
poň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu
potřebují! 
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by
potřebovaly finanční podporu, je mnohem více.
Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek
požádat. Naší snahou je, aby se tato informace
co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluza-
kladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodi-
nám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské
organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují
rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo
vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkolo-
gické onemocnění, selhání orgánů, vážné meta-
bolické poruchy,  těžká kombinovaná postižení,

svalovou dystrofii Du-
chenne, cystickou fibrózu,
nemoc motýlích křídel.
Mimo vyjmenovaná one-
mocnění je možné také
pomoci dětem, které se
potýkají se vzácnými one-
mocněními a s těžkými
kombinovanými poru-
chami (mentálními, smys-
lovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny

s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden
z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili
dárci více než 5 384 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně
nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již za-
jistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat,
Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz
a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc
bude rodinám odeslána do posledního haléře.
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete
přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomá-
háte.                                            Markéta Křížová

změřit hodnotu BMI, výsledek zhodnotila a po-
psala nutriční terapeutka, která poskytovala
i informace o výživě při nemoci. Součástí pro-
gramu byly i prohlídky nemocniční lékárny, in-
formace o dárcovství krve a dobrovolnické
službě. Pozvání na akci přijali i kolegové ze
Zdravotnické záchranné služby, kteří zájemcům
ukázali vnitřní prostor vozu a zodpovídali jejich
dotazy. Před polednem zahráli pro radost všem
saxofonisté ze Základní umělecké školy Bedři-
cha Smetany.

Alena Františková, foto: NPK
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POZVÁNKY 

Španělská slavnost aneb přijďte
oslavit 450. narozeniny zámku Litomyšl!
strana 1 >
Při narozeninových oslavách chceme připome-
nout Španělku Marii Mangrique de Lara, která do
Čech v roce 1555 přivezla i sošku slavného Praž-
ského Jezulátka. Získala ji od své matky jako dar
ke sňatku s Vratislavem z Pernštejna a je možné,
že byla nějakou dobu uchovávána i na litomyšl-
ském zámku. V minulosti i dnes jsou jí připiso-
vány vyslyšené modlitby a zázračná uzdravení. 
V rámci Španělské slavnosti 28. a 29. července
2018 ožije zámecké návrší španělskou hudbou
i tancem. Přijďte zažít atmosféru španělského
života ve španělských barvách nebo alespoň
s růží ve vlasech! Ochutnejte španělské speci-
ality, poslechněte si flamencové kapely nebo se
zadívejte na flamencové tanečnice! Zúčastněte
se bubenické či ohňové show a nechte se vyfo-
tografovat ve speciálním Andělském fotokoutku
s letošním oslavencem v pozadí. Čeká na vás
i odpolední architektonická prohlídka či speciální
sobotní večerní procházka zámkem s hudbou.
Každou půlhodinu od 18. do 21. hodin vám „starý
mnich“ Martin Karlík (znáte z Radiožurnálu)

v nejstarší části zámku, která pamatuje Kostkov-
ský hrad i sídlo litomyšlských biskupů (a je běžně
nepřístupná), odvypráví příběh zámku. Při této
prohlídce nebude chybět ani „narozeninový dou-
šek“ Elixíru Lázní ducha. Prodlouženou večerku
bude mít i Zámecké sklepení se sochami Ol-
brama Zoubka a Srdcem pro Václava Havla
i Městská obrazárna ve II. patru zámku – navští-
vit je lze až do 21.00 hodin.   
V neděli odpoledne je na programu děkovná
mše svatá v zámecké kapli archanděla Michaela
a poté pořad Ve víru flamenca aneb Španělské
poblouznění na zámku Litomyšl. Pořadem pro-
vází Václav Žmolík, zpívá Karolína Žmolíková, na
klavír hraje Ahmad Jaser Hedar a na kytaru Mi-
roslav Žára.     
Věříme, že takto významné narozeniny místního
zámku přijdete oslavit. Akci pořádá město Lito-
myšl ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem, Smetanovým domem, Zámeckým ná-
vrším, Zámeckým sklepením, Městskou galerií,
Evropským školicím centrem, agenturou Fiesta
Flamenca a řadou dalších organizací a firem.

Slavnost probíhá pod záštitou starosty Rado-
mila Kašpara a náměstka hejtmana Pardubic-
kého kraje Michala Kortyše. Oslavy 450.
narozenin zámku získaly podporu také od Minis-
terstva kultury ČR – program Podpora pro pa-
mátky UNESCO.

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

Hudební středy
u Smetanova
domu
Od 11. července do konce prázdnin
Tradiční prázdninový hudební cyklus „Středa,
hudby vám třeba“ je opět zde! Na nové letní
scéně v parku u Smetanova domu zahraje ve
středu 11. července od 19.30 hodin litomyšlská
skupina Xilt a její vzácný host – Honza Křížek
s kapelou. Další středy budou patřit formacím
z našeho regionu. Postupně zde vystoupí: Do
větru, Lucky Joke, Volnost, Věneband, Syfon
a Volnost. Program tradičně zakončí svým bouř-
livým vystoupením oblíbení Pink Panthers. 
Začátky koncertů v 19.30 hodin. Občerstvení za-
jišťuje restaurace Karlov, vstup volný. Tak nevá-
hejte a pojďte na koncert!           Prokop Souček 

Letní cyklus komorních koncertů
jako součást 45. ročníku Setkání přátel komorní
hudby a mezinárodních interpretačních kurzů
bude zahájen 7. července – v Litomyšli už po tři-
nácté..  Všechny koncerty začínají v 19.30 hodin.
Na první koncert přijďte mimořádně do Smeta-
nova domu. Tento zahajovací koncert bude také
mimořádný – dva lektoři našich kurzů, pedago-
gové HAMU Leoš Čepický a Michal Kaňka, se
domluvili se svým děkanem prof. Ivanem Klán-
ským, že si spolu zahrají v přátelském letním
triu. Soubor v tomto složení uslyšíme v Litomyšli
poprvé a pravděpodobně i naposledy, takže his-
torická událost! Zazní dvě krásná tria F. Men-
delssohna-Bartholdyho a B. Smetany. Na další
dva koncerty přijďte do kostela Povýšení sv.
Kříže. V úterý 10.7. si poslechnete flétnový sou-
bor Magistri a ve středu 11.7. už tradiční koncert
Komorního orchestru J. Kociana se sólisty Janem
Pěruškou a Čeňkem Pavlíkem a možná i velkým
repertoárovým překvapením. Ve čtvrtek 12. 7. se
opět sejdeme ve Smetanově domě na koncertě
našeho milého a skvělého kontrabasisty Petra
Riese s mimořádným klavíristou Miroslavem Se-
kerou. Ten mezi námi zůstane i v pátek 13. 7. na
velký koncert komorní hudby s mnoha účinkují-
cími – houslisty Ivanem a Michaelou Štrauso-

vými, cellistou Michalem Kaňkou, violistou
Janem Pěruškou a jeho syny houslisty Matou-
šem a Janem a cellistkou Kristinou Vocetkovou
a s těmi nejkrásnějšími skladbami komorní lite-
ratury (Dvořák, Brahms). V sobotu 14. 7. přijede
opět Ivan Klánský, aby se svými stálými partnery
houslistou Čeňkem Pavlíkem a violoncellistou
Markem Jerie, kteří již více než třicet let tvoří svě-
tově známé Guarneri Trio Prague, zahráli
skladby L. van Beethovena v nejrůznějších se-
stavách. V neděli 15. 7. vám po dvou letech za-
hraje mimořádně nadaná studentka HAMU
Natalie Schwamová, dnes už ověnčená několika
1. cenami na světových soutěžích. Uslyšíme
Bacha, Schuberta, Chopina a Rachmaninova.
V pondělí 16. 7. se znovu setkáme se dvěma vy-
nikajícími mladými umělci, kteří se na naše kurzy
do Litomyšle stále velmi těší. Houslista Matouš
Pěruška a violoncellistka Kristina Vocetková vy-
tvořili smyčcové duo a zahrají skladby Pleyela,
Martinů, Ravela a Kukala. A pak už je tu v úterý
17. 7. Závěrečný koncert účastníků a ve středu 18.
7. tradiční veselé rozloučení večerem Humor
v Hudbě –  na závěr ve velkém sále Smetanova
domu. Určitě vás čekají krásné zážitky – těšíme
se na vás! Eva Štrausová

Dioramata, stroječky, hračky…
Zveme vás na poutavou výstavu do detailu pro-
pracovaných dioramat, dobových stroječků
a hraček tematicky zaměřených na naše národní
„osmičky“ – události let 1918, 1938 a 1948. Vý-
stava se uskuteční ve spolupráci s Michalem Wi-
denským (Muzeum technických hraček).
Autor výstavy se pokusí pomocí historických
předmětů a dioramat přiblížit dnešním lidem ob-
dobí první poloviny 20. století. Jeho cílem je při-
pomenout významné osobnosti a hnutí podílející
se na budování Československa hned po jeho
vzniku (prezident T. G. Masaryk, sokolské
a skautské hnutí).
Výstava představí i nápadité a kvalitní mecha-
nické hračky našich předků. K nejzajímavějším
exponátům bude patřit například unikátní histo-
rická hračka vyrobená podle limuzíny Škoda Hi-

spano-Suiza, kterou T. G. Masaryk obdržel 10.
května 1926. Dále historické diorama „T. G. Ma-
saryk v Lánech – květen 1926“ či „Železnice skal-
ního města HUSCH-Märklin 1936“. Jedná se
o jedinečné elektrifikované dobové kolejiště slo-
žené výhradně z plechových hraček litvínovské
firmy HUSCH (nejvýznamnější československá
firma vyrábějící hračky v letech 1925–1938) a ně-
mecké firmy Märklin.
Zajímavostí bude i diorama „Litomyšl, město bu-
doucnosti 1910“. Je věnováno nejenom vizioná-
řům z Litomyšle se skálopevnou vírou
v neomezené možnosti vědy a techniky, ale i na-
šemu nejznámějšímu průkopníkovi letectví, avi-
atikovi Janu Kašparovi.
Výstava probíhá do 16. září. 

René Klimeš

Ekumenická boho-
služba na památku
M. Jana Husa
Stalo se již pěknou litomyšlskou tradicí, že v Den
upálení M. J. Husa 6. července se setkáváme jako
křesťané všech konfesí pod lipami na Toulovcově
náměstí mezi římskokatolickým kostelíkem Ro-
zeslání svatých apoštolů a husitským Husovým
sborem k ekumenické bohoslužbě. Ta letošní
ekumenická bohoslužba, při níž si připomeneme
odkaz tohoto statečného Kristova svědka, bude
začínat opět v 10.00 hod. Jsou na ni srdečně
zváni všichni, kteří ani dnes nejsou lhostejní
k Husově výzvě: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč
se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu
a braň pravdu až do smrti.“ 
O promluvu při této ekumenické bohoslužbě
jsme požádali evangelického vikáře Jana Hrudku,
jehož roční praxe ve zdejší evangelické farnosti
bude po prázdninách končit. Děkujeme mu za
aktivní účast na zdejších ekumenických aktivi-
tách a přejeme mu Boží požehnání ve službě
v nové farnosti, do níž bude povolán.
Na setkání s vámi se těší

Štěpán Klásek a litomyšlští duchovní 



v Litomyšli v červenci 2018
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 7. Ne 14.00 Slavnost na Růžovém paloučku – národopisná slavnost k uctění Českých bratří v Újezdci • Růžový palouček tel. 603 261 664 
19.30–21.15 SL 2018: Tonkünstler Orchester – koncert, vstupné 490-890 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
21.30 Letní kino: Čertoviny – filmová pohádka ČR, vstupné 50 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 461 613 239
22.00–23.20 SL 2018: Jazzová jízda v jízdárně #2 – koncert, vstupné: 190-390 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 575

3. 7. Út 21.30–22.50 SL 2018: Alfred Schnittke: Requiem – koncert, vstupné: 290-490 Kč • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 575
4. 7. St 10–12 a 13–16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287

20.00 Free Wednesday – středeční párty, dj Dash, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
5. 7. Čt 11.00–12.15 SL 2018: Kotaro Fukuma – Sváteční matiné – klavírní recitál japonského virtuosa, 190-390 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 575

13.30–15.00 SL 2018: Charles Gounod: Svatocecilská mše – děkovná bohoslužba s Mons. T. Halíkem, zdarma • Piaristický chrám tel. 461 612 575
21.00–24.00 SL 2018: Arrigo Boito: Mefistofeles – opera o prologu, čtyřech dějstvích a epilogu, 490-890 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575

6. 7. Pá 10.00, 13.30, 21.00 SL 2018: Den s Haydnem – výjimečný festivalový den s třemi koncerty, od 190 Kč • Smetanův dům a večer zámecké nádvoří tel. 461 612 575
10.00 Ekumenická bohoslužba na památku M. Jana Husa – společná bohoslužba, promluví evangelický vikář Jan Hrudka • Toulovcovo nám.
18.00 TPP: Čertí škola / Jan Burian – pohádka od 18.00 a koncert od 19.30, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Jack Daniels Night – oldies night, dj Jan Packan, vstupné: 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 7. So 10.00–20.00 Den s Adfors – dílny, bubnování, koncerty (Lucky Joke, Jana Kirschner, Prague Celo Quartet), vstup zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
20.18–23.00 Velké finále plné překvapení – přímý přenos závěrečného koncertu SL 2018, vstup zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
22.00 Oldies párty 60.- 90. let – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Tokátko & Friends – house párty, dj Tokátko a Styx, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

8. 7. Ne 10–12 a 13–16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
21.30 Letní kino: Jumanji – Vítejte v džungli! – dobrodružný/fantasy/akční film USA, 50 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 461 613 239

9. 7. Po 19.30 Letní trio přátel – koncert, Ivan Klánský (klavír), Leoš Čepický (housle), Michal Kaňka (violoncello) • Smetanův dům tel. 251 512 396
10. 7. Út 19.30 Magistri – koncert flétnového souboru • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 251 512 396
11. 7. St 10–12 a 13–16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287

19.30 Středa, hudby Vám třeba: X̌ilt – koncert, vstup zdarma • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
19.30 Komorní orchestr J. Kociana – koncert, B. Mimra (dirigent), Č.Pavlík (housle), J. Pěruška (viola) • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 251 512 396

12. 7. Čt 19.30 Petr Ries a Miroslav Sekera – koncert na kontrabas a klavír • Smetanův dům tel. 251 512 396
13. 7. Pá 16.00 Z Bruselu až do Ósaky. České sklo na světových výstavách – přednáška T. Nekvindové, historičky výtvarného umění • Dům U Rytířů

18.00 TPP: O perníkovém dědkovi / Megaphone – pohádka a od 19.30 koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
19.30 I. Štraus a M. Štrausová (housle) , M. Kaňka (violocello)... – M. a J. Pěruška, M. Sekera, Kristina Vocetková, koncert • Smetanův dům
22.00 Toulovcova afterpárty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It! – dance párty, dj Pegas, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

14. 7. So 17.00 Modrý den – hudební odpoledne se skupinou Modrý den a k tomu borůvkové hody • restaurace a minipivovar Veselka tel. 776 887 719
19.30 Guarneri Trio Prague – koncert, Čeněk Pavlík (housle), M. Jerie (violoncello) a Ivan Klánský (klavír) • Smetanův dům tel. 251 512 396
22.00 Párty Time! – dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Sázava Fest Warm Up – ty nejlepší české a slovenské hity, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 7. Ne 10–12 a 13–16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
19.30 Natalie Schwamová – klavírní koncert • Smetanův dům tel. 251 512 396
21.15 Letní kino: Fakjů pane učiteli 3 – německá filmová komedie, vstupné 50 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 461 613 239

16. 7. Po 19.30 Matouš Pěruška (housle) a Kristina Vocetková (vcl) – koncert • Smetanův dům tel. 251 512 396
17. 7. Út 19.30 Závěrečný koncert účastníků Setkání přátel komorní hudby – koncert • Smetanův dům tel. 251 512 396
18. 7. St 9.00 Pěší výlet na Suchou – vycházíme v 9.00 od Rodinného centra na Toulovcově nám., návrat dle uvážení • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.30 Středa, hudby Vám třeba: Do větru – koncert, vstup zdarma • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
19.30 Hu-hu večer – humor v hudbě • Smetanův dům tel. 251 512 396

20. 7. Pá 18.00 TPP: Mlsná princezna / Ivan Hlas Trio – pohádka a od 19.30 koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
22.00 Toulovcova afterpárty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Blue Magic Night – párty v modrém, dj Yaa, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 7. So 8.00–11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 602 202 580
22.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – ty nejlepší české a slovenské hity, dj Tomáš Peroutka, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 7. Ne 17.00–22.00 Mireček s Dádou – hudební odpoledne a k tomu ryby na grilu • restaruace a minipivovar Veselka tel. 776 887 719
21.15 Letní kino: Zoufalé ženy dělají zoufalé věci – česká filmová komedie, vstupné 50 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 461 613 239

25. 7. St 10–12 a 13–16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
8.30 Výlet na koupaliště do Ústí n. Orlicí – odjezd link. aut. 8.40 a návrat link. aut. 14.45 z Ústí n. Orlicí • autobusové nádraží tel. 607 605 720
19.30 Středa, hudby Vám třeba: Lucky Joke – koncert, vstup zdarma • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239

26. 7. Čt 17.30 Večer s galerií: Lucky Joke – spojení jazzu a funku v podání saxofonu, kytary a cajonu představí litomyšlská kapela • Dům U Rytířů
27. 7. Pá 18.00 TPP: Pejsek a Kočička, Neřež – pohádka od 18.00 a koncert od 19.30, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333

22.00 Toulovcova afterpárty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – legendární house party, dj Glenn & hosté, vstupné 120 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

28. 7. So Španělská slavnost – den věnovaný španělské manželce zakladatele zámku Marii Manrique de Lara • Státní zámek Litomyšl tel. 461 615 067
18.00 Zahajovací koncert houslových kurzů – vstupné dobrovolné • Smetanův dům tel. 608 882 301
22.00 Dance party – dj Magdida, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Večer nadějných djs – přijďte si poslechnout nové talenty, dj Contest, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 7. Ne 10–12 a 13–16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
21.15 Letní kino: Věčně tvá nevěrná – česká filmová komedie, vstupné 50 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 461 613 239

1. 8. St 9.30 Výlet na dětské hřiště v Chocni – odjezd vlakem v 9.32 a návrat vlakem ve 14.29 z Chocně • Vlakové nádraží ČD tel. 607 605 720



do 7. 7. Josef Blecha: Vážení hosté... – výstava • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10.00–18.00
do 7. 7. Poutníci – výstava • Zámecký pivovar • denně 10.00–18.00 nebo do začátku večerního koncertu SL
do 7. 7. Krajinou mého srdce – výstava • Zámecký pivovar • denně 10.00–18.00 nebo do začátku večerního programu SL
do 7. 7. Festivalové zahrady – doprovodná scéna Národního festivalu, program na www.digitalnismetanka.cz • Klášterní zahrady
do 8. 7. Jen nám 25 aneb 25 let výuky restaurování v Litomyšli – výstava o historii školy • Červená věž – areál Fakulty restaurování • Po-Pá 8–15
do 8. 7. Krištof Kintera: Jsem kus klacku natřenej na bílo – výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • denně 11.00–19.00
do 8. 7. Ema Destinnová – výstava k 140. výročí narození české pěvkyně světového věhlasu • Rodný byt Bedřicha Smetany • Út-Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00
do 29. 7. Impresionismus a jeho přesahy v české malbě – výstava • Galerie Kroupa • denně 10.00–18.00
do 31. 8. Krása (v) kostýmu – mimořádná výstava zahrnující výběr nejkrásnějších operních kostýmů z Národního divadla • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10–18
do 1. 9. Václav Cigler a Michal Motyčka: Událost místa – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • denně 10–17, od 9. 7. pouze Čt-Ne 10–17
do 9. 9. Jaroslav Brychta: Kdo křehkost k pohybu probudil – výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10.00–12.00 a 13.00–17.00
do 10. 9. Výstava prací studentů Fakulty restaurování – výstava • Piaristická kolej • pouze první čtvrtek v měsíci
do 16. 9. Dioramata, stroječky, hračky... – poutavá výstava do detailu propracovaných exponátů • regionální muzeum • Út-Ne 9.00–17.00
do 30. 9. Přijďte si zaplavat – zábavná výstava o dějinách litomyšlské plovárny • regionální muzeum • Út-Ne 9.00–17.00
do 30. 9. Městská obrazárna – stálá expozice – výstava těch nejkvalitnějších děl ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10–12 a 13–17
do 30. 9. Za oknem mrazilo srpnové slunce... Rok 1968 v Litomyšli a dobový životní styl – výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9.00–17.00
do 28. 10. Mystika v horách a dřevě ukrytá – výstava fotografa R. Bartoně a sochaře J. Janočky • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9–12 a 13–17
do 28. 10. Otevřený hrob – autory instalace v kryptě jsou jsou Václav Cigler a Michal Motyčka • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10.00–18.00
do 28. 10. Ludmila Jandová / Xénia Hoffmeisterová – výstava • White Gallery • denně 13–17 (srpen Pá-Ne 13–17)
do 2. 11. Sergej Kulina: Obrazy a plastiky – prodejní výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 4. 11. 90 let ve svém – výstava k otevření muzea v současné budově • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9–17
do 30. 11. Jsme 100 – instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky ve veřejném prostoru • různá místa v Litomyšli
do 31. 12. Petr Župnik: Z rozmlácenýho kostela – výstava • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10.00–18.00
do 31. 12. Jan Mladovský: Uroboros polystyren – výstava • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10.00–18.00
od 1. 7. do 16. 9. Z pohádky do pohádky: Vlezu, přelezu, lezu, slezu, vylezu – letní propojení 1ar´t a 2ar´t lávkou motivující ke sportovnímu výkonu • Mariánská ulice • 10–22
od 14. 7. do 30. 9. Zase/to/um/pr/um – výstava / vernisáž 14. 7. v 17.00 • Zámecká jízdárna • denně 10.00 – 18.00

Od 1. 7. do 31. 8. je kino kvůli rekonstrukci uzavřeno.

1. 8. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Věneband – koncert na Nové letní scéně v parku u Smetanova domu, zdarma • Smetanův dům tel. 461 613 239
2. 8. Čt 21.00 Kinematograf bří Čadíků: Hurvínek a kouzelné muzeum – film pro děti a jejich rodiče, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí
3. 8. Pá 18.00 TPP: Kudy cesta do pohádky / Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba – pohádka a od 19.30 koncert, vstupné dobrov. • Toulovcovo nám.

21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Bezva ženská na krku – český film, vstupné dobrovolné, u morového sloupu • Smetanovo náměstí
22.00 Toulovcova afterpárty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

4. 8. So 11.00 – 22.00 Litomyšlský pivní festiválek – pivní a hudební rozmanitost, soutěže, věcné ceny, zábava, zdarma • Toulovcovo náměstí tel. 776 887 719
18.00 Koncert houslových kurzů – vstupné dobrovolné • Smetanův dům tel. 608 882 301
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Špunti na vodě – český film, vstupné dobrovolné, u morového sloupu • Smetanovo nám. tel. 461 613 239
22.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 8. Ne 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Bajkeři – český film, vstupné dobrovolné, u morového sloupu • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
6. 8. Po 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Šťastná – český film, vstupné dobrovolné, u morového sloupu • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239

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

VÝSTAVY

VÍCEDENNÍ AKCE
do 7. 7. Festivalové zahrady – doprovodná scéna Národního festivalu, program na www.digitalnismetanka.cz • Klášterní zahrady
do 30. 9. Letní dětská herna – oblíbené hrací koutky a tvoření pro děti, ale také k létu patřící „vodní radovánky“ • regionální muzeum • Út-Pá 9–12 a 13–17, So-Ne 9–17
od 1. 7. do 16. 9. Z pohádky do pohádky: Vlezu, přelezu, lezu, slezu, vylezu – letní propojení 1ar´t a 2ar´t lávkou motivující ke sportovnímu výkonu • Mariánská ulice • 10–22
od 13. 7. do 15. 7. Oblé řezání – výtvarná dílna pod vedením zkušeného řezbáře Jiřího Janočka • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • vždy 9–12 a 13–17
od 14. 7. do 15. 7. Borůvkový víkend • Restaurace Veselka • 11.00
od 20. 7. do 29. 7. Dny italské kuchyně • Hotel Aplaus – restaurace Bohém • 11.00
od 27. 7. do 29. 7. Oblé řezání – výtvarná dílna pod vedením zkušeného řezbáře Jiřího Janočka • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • vždy 9–12 a 13–17
od 2. 8. do 6. 8. Kinematograf bratří Čadíků – tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli, promítání českých filmů, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí • 21.00
od 10. 8. do 12. 8. Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy – výstava historických vozidel, motocyklů a kol, komentovaná jízda atd. • Státní zámek Litomyšl

20. – 22. 7. Pá-Ne                                  Windsurfing – paddleboarding kempy – třídenní kurz pro začátečníky a mírně pokročilé • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
27. – 29. 7.  Pá- Ne                                 Windsurfing – paddleboarding kempy – třídenní kurz pro začátečníky a mírně pokročilé • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
10. – 12. 8.  Pá- Ne                                 Windsurfing – paddleboarding kempy – třídenní kurz pro začátečníky a mírně pokročilé • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
11. 8.                So              13.00                 Litomyšlský triatlon 2018 – 24.ročník tradičního triatlonu v Litomyšli – Nedošíně • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle

KAM ZA SPORTEM



 Městský bazén a plovárna, tel. 461 315 011
Otevřeno denně od 9.00 do 20.00, dle počasí bude otevřeno
buď koupaliště nebo bazén.
www.bazen-litomysl.cz

 Letní stadion Černá hora
Workout hřiště – veřejná posilovna (outdoorové posilování),
nonstop přístup

 Sportcentrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.

• Po-Pá 8.00 – 21.00
• So 10.00 – 21.00 • Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, 
tel. 777 588 586
Tenis, volejbal, nohejbal, pétangue, adventure golf,
plážový volejbal.
• Po-Pá 10.00 – 23.00 • So-Ne 14.00 – 23.00
www.areal-sokolovna.cz

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

Spinning Centrum Stratilek, tel. 724 033 548
45 minutové lekce, v červenci a srpnu pouze dle individuální
objednávky na tel. 724 033 548

SPORT, CVIČENÍ

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             14. 7.                        Pivní slavnosti a výstava hist. vozidel – od  13.00: Kowalski, Black Mercury, Garage, Hodiny, Megaphone, Nil... • náměstí Míru 
                                   27. 8.–1. 9. 8–18   Řezbářský memoriál Aloise Petruse – můžete sledovat řezbáře při práci, v podvečer koncertech s občerstvením • Svitavský stadion
                                             31. 8. 20.00            Michal Hrůza a Kapela Hrůzy – vstupné 100 Kč, v případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve Fabrice • náměstí Míru
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    8. 7. 16.00                S Florentýnem na cestách – hudební představení, písničky ze známých televizních a filmových pohádek • zámek Moravská Třebová
                                             13. 7. 18.00              Oživlé večerní prohlídky – divadelní představení Paní z Monsoreau (divadlo Exulis)  • zámek Moravská Třebová 
                                             21. 7. 16.00              Moravskotřebovský bramborák – festival folkové a country hudby • nádvoří moravskotřebovského zámku
                                   28. 7. 22 a 23.00   Noční prohlídky moravskotřebovského zámku – noční prohlídky zámeckých expozic • zámek Moravská Třebová
VYSOKÉ MÝTO                  20.–24. 8. 19.00 Týden hudby 2018 – multižánrový hudební festival, http://tydenhudby.vysoke-myto.cz , vstup: zdarma • náměstí Přemysla Otakara II. 
                                   27. – 30. 8.         Kinematograf bratří Čadíků – tradiční promítání českých filmů pod širým nebem, vstupné: obrovolné • náměstí Přemysla Otakara II.

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                        9. – 13. 7. 19.00    Filmový týden – Black Panther, Nejtemnější hodina, Dvě nevěsty a jedna svatba, Tři billboardy kousek za Ebbingem, Ferdinand (17.00) 
DOLNÍ ÚJEZD                13. 7. 19.30              Koncert dolnoújezdské kapely Delay • areál v Bořkově 
                                   14. 7. 20.00            Italská noc – hraje ROCK FAKTOR, vstupné 60 Kč • areál v Bořkově
                                             21. 7. 11.30               Memoriál Bohouše Nováčka – fotbalový turnaj v Malé kopané, občerstvení zajištěno • hřiště Sokolu DÚ
LUBNÁ                                 5. 7. 13.00                Lubenská křídlovka – vystoupí Perštejnka, Holóbkova mozeka Protivanov, Havlíčkobrodská 12, vstupné 140 Kč • letní areál v Lubné 
OLDŘIŠ                                13. – 15. 7.            Pouťové oslavy v Oldřiši za Orlovnou – 13. 7. diskotéka, 14.7. taneční zábava – hraje Kyvadlo, 14.7. hrají Countrymeni
POLIČKA                             13. – 14. 7.            Colour Meeting – multikulturní festival v krásném prostředí poličského parku u hradeb, www.colourmeeting.cz 
                                   14. – 20. 7.           Řezbářské dny na Svojanově – www.svojanov.cz 
                                             14. 7.                        Festival akustické hudby na Svojanově – www.svojanov.cz 
ŠIROKÝ DŮL                       7. 7.                           8. sraz veteránů – 9.00 prezentace, 13.00 – vyjížďka, 15.00 – vyhlášení – automobil, motocykl, dobové oblečení srazu, 19.00 – retro disko

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na  www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          4. – 6. 7.                Rock for people – 24. ročník – jeden z největších a nejstarších letních hudebních open-air festivalů • Festivalpark Hradec Králové   
CHEB                           27. – 28. 7.           Letní bláznění – festival pouličního divadla a nového cirkusu
JINDŘICHŮV HRADEC     21. 7.                        Folklorní festival • Muzeum Jindřichohradecka – dvory minoritského kláštera
KUTNÁ HORA                    červenec, srpen Kutnohorské léto – celoprázdninový kulturně zábavní festival plný zážitků
POLIČKA                      13. – 14. 7.            Colour Meeting Polička – mezinárodní multikulturní festival, hudba, dětská divadla, dětský koutek, domácí kuchyně, aj.• park u hradeb
TELČ                                     27. 7. – 12. 8.      Prázdniny v Telči a Parní léto – koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy, jízdy parním vlakem, závody dračích lodí
TŘEBOŇ                              20. – 21. 7.            Historické slavnosti Jakuba Krčína – dvoudenní slavnost převážně v renesančním duchu s programem pro malé i velké

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

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

Nově v nabídce: publikace Příroda Litomyšlska a kniha Příběh festivalu Smetanova Litomyšl

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



...aneb 
připomenutí
toho, jak 
Vratislav 
z Pernštejna
z velké lásky 
pro svoji 
španělskou 
manželku
Marii Manrique
de Lara zámek
vystavěti 
nechal

sobota 28. července 2018
14.00 — První zámecké nádvoří
Slavnostní zahájení a zdravice vzácných hostů 
14.15 — První zámecké nádvoří
Shahab Tolouie Trio
– ethno flamenco 

15.30 — První zámecké nádvoří
Ritmo Factory
– bubenická show

16.00 — chrám Nalezení sv. Kříže
Od pískovce k laminátu
– architektonická prohlídka po zámeckém návrší 

16.30 — První zámecké nádvoří
DS3F – flamenco fusión 
18.00 – 21.00 — Zámek 
Večerní procházky zámkem s hudbou 
– včetně prohlídky výstavy Krása (v) kostýmu.
Každou půlhodinu vám bude v nejstarší části zámku, která je 
běžně nepřístupná, odvyprávěn příběh zámku. 
Chybět nebude ani „narozeninový doušek“ Elixíru Lázní ducha

18.00 — První zámecké nádvoří
Ponte Pardo 
– flamenco nuevo z Bratislavy  

19.30 — První zámecké nádvoří
El Grupo Andaluz
– taneční soubor

20.00 — První zámecké nádvoří
La Descarga Salsa Orchestra
– latino party 

21.30 — První zámecké nádvoří
Duo Aratron Aspis
– ohňová show ala flamenco

...až do večera
10 – 22.00 — Zámek od sklepa až po půdu
Zámek od sklepa až po půdu 
Navštivte zámek, zámecké sklepení se sochami O. Zoubka
a Srdcem pro V. Havla i Městskou obrazárnu ve II. patře zámku  

14.00 – 22.00 — Andělská vyhlídka chrámu Nalezení sv. Kříže
Nechte se vyfotit s oslavencem!
V Andělském fotokoutku vám uděláme obrázek
se zámkem Litomyšl slavícím 450. narozeniny 

14.00 – 22.00 — První zámecké nádvoří
Ochutnávka španělské kuchyně

neděle 29. července 2018
14.00 — Zámecká kaple archanděla Michaela  
Děkovná mše svatá se zpěvy 
16.00 — Zámecké sály 
Ve víru flamenca aneb Španělské poblouznění 
Václav Žmolík uvádí Karolínu Žmolíkovou (zpěv), 
Ahmed Jafer Hedar (klavír) a Miroslava Žáru (kytara)

Zažijte atmosféru
španělského života –
přijďte ve španělských 
barvách nebo alespoň 
s růží ve vlasech, 
užijte si španělskou
hudbu i tanec, ochutnejte 
španělské speciality.

Vstup na akce
na 1. zámeckém
nádvoří je zdarma. 
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Toulovcovy prázdninové pátky po dvacáté
První ročník Toulovcových prázdninových pátků
se konal již v roce 1999. Snahou bylo oživit
prázdninovou Litomyšl a využít atmosféry ma-
lebného a trochu tajemného Toulovcova ná-
městí. Sázka na pravidelnost se po letech
ukazuje jako správná volba. Každý pátek po celé
prázdniny, stejný čas a stejné místo. „Začátky
nebyly úplně jednoduché, zaznívaly hlasy, že
Litomyšl o prázdninách kulturu nepotřebuje,“
vzpomíná Milada Nádvorníková a s úsměvem
dodává: „Při cestě na Špitálek jsem zastavovala
děti ve městě a zvala je na pohádku. Bála jsem
se, abychom tam s Michalkou nebyly úplně
samy.“
V průběhu let se z Toulovcových prázdninových
pátků stala neodmyslitelná součást prázdninové
Litomyšle. Špitálek funguje pátek co pátek nejen
jako letní divadelní scéna, ale také jako místo
setkávání. Na pódiu se vystřídala řada divadelní
společností i kapel nejrůznějších žánrů. Na Tou-
lovcově náměstí, případně U Černého orla, poz-

Pátkům k výročí zamávají z pomyslného dru-
hého břehu. Jsou kapely, které v tuto chvíli ne-
koncertují jako např. Traband nebo koncertují
moc blízko jako je Žalman a spol. (nechceme Ba-
bímu léto „kazit kšefty“). Přesto jsme přesvěd-
čeni, že se podařilo vytvořit program, který se
vám bude líbit. Netřeba představovat Divadlo
Andromeda, Divadlo M, Pohádka či Romaneto –
tyto soubory nám budou vypravovat pohádky
v červenci a v Litomyšli nejsou poprvé. Jan Bu-
rian, Megaphone, Ivan Hlas trio či Neřež – ani
tato jména nejsou v našem městě neznámá
a věříme, že se na jejich červencové koncerty
již těšíte. Také srpen je plný hvězdných jmen –
Liduščino divadlo, Divadýlko Kuba, Teatr Víti
Mařčíka, Divadlo Koráb i Divadýlko Mrak jsou zá-
rukou toho, že od pódia neodtrhnou oči nejen
děti, ale i dospěláci. Pavel Dobeš, Tomáš Kočko
& Orchestr, Cop, Marien či Fleret – hvězdy, které
se postarají o vyplnění pátečních hudebních ve-
čerů.

Věříme, že vás letošní program, který finančně
podporuje i Pardubický kraj, zaujal. Vstupné
bude opět dobrovolné, ale drobné doma nene-
chávejte. Stejně jako v minulých letech mohou
pomoci znevýhodněným či postiženým dětem
v rámci sbírky Pomozte dětem. Odměňovat bu-
deme opět také naše nejvěrnější malé diváky.
Během celých prázdnin budeme na hrací karty
udílet razítka za účast a v rámci posledního
prázdninového Pátku losovat mezi těmi nejvěr-
nějšími celkem 20 hodnotných cen. 
Tak tedy nezapomeňte – každý pátek o prázdni-
nách, od 18.00 pohádka, od 19.30 koncert – vše
na Toulovcově náměstí. V případě nepříznivého
počasí se sejdeme v Music Clubu Kotelna. Právě
zde se bude každý pátek o prázdninách od 22.00
do 03.00 hodin konat Toulovcova afterparty.
A vězte, že Toulovcovy prázdninové pátky na-
jdete nově také na facebooku.  
Za pořadatele  Michaela Severová, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

POZVÁNKY 

ději v Music Clubu Kotelna (v případě nepřízně
počasí), jsme se sešli již celkem 166 krát! 
Letošní ročník je složený z toho NEJ, co jsme zde
za uplynulé roky viděli a slyšeli. Samozřejmě
v případě, že to je možné. Velmi rádi bychom si
zopakovali parádní koncerty s Pavlem Bobkem,
Wabi Daňkem, Zuzanou Navarovou či Jarmilou
Šulákovou, ale to již nepůjde – věříme však, že

Oblé řezání 
v Portmoneu
Na zahradě v Portmoneu vznikají před očima
návštěvníků dvě dřevěné plastiky.
Řezbář Jiří Janočko tvoří z kmene borovice sochu
s názvem „Ducis“ určenou pro Váchalovo mu-
zeum a z kmene třešně „Sakurovou duši“. Druhý
kmen pochází z ulice 9. května a v podobě plas-
tiky by se na podzim 2018 měl symbolicky vrátit
na původní místo.
Přijďte se do Portmonea na proces tvoření nejen
podívat, ale také si vyzkoušet, jaké to je, vyřezá-
vat ze dřeva. Nebojte se, k dispozici bude i zku-
šební dřevo, nejen to na sochy!
Termíny: 13.–15. července, 27.–29. července, 17.–
19. srpna, 14.–19. září 2018.       Hana Klimešová
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Mykologická poradna na Veselce
Oznamujeme všem milovníkům přírody a přede-
vším houbařským gurmánům, že od 1. července
2018 se budou opět konat tradiční mykologické
poradny před restaurací a minipivovarem Ve-
selka, ulice T. Novákové 64, Litomyšl.
Poradny se budou konat pravidelně každou ne-
děli od 17:00 hod do 19:00 hod.
Smyslem poradny je seznámit zájemce se sou-
časným výskytem hub v našem okolí, určení
vámi donesených hub, grafická ukázka, kdy je
vhodné vyrazit do lesů na naší oblíbenou po-
choutku a samotné využití různých druhů hub
v gastronomii.

Vzhledem k bezpečnosti silničního provozu
a vaší je poradna přemístěna na parkoviště,
které se nachází za budovou restaurace
u vchodu do minipivovaru.
Abychom vám vyšli co nejvíce vstříc, rozšiřujeme
naši poradnu o znalce na telefonu. Schůzku
s nimi je možné dojednat na těchto telefonech.
Andrs Milan, Osík, tel. 724 126 244, Kohák Jiří
starší, Nedošín, tel. 607 895 600 nebo 606 538
711.
Rádi v našem středu přivítáme nové zájemce
o tento krásný koníček

Jiří Kohák st.

Blíží se již 23. ročník houslových kurzů
Do Litomyšle míří 14 mladých talentovaných hu-
debníků, aby si v našem městě pod vedením re-
nomovaných profesorů Milana Vítka a Michaela
Malmgreena procvičili své umění. Letošní 23.
ročník Litomysl International String Master Class
však má co nabídnout i veřejnosti. Součástí pro-
gramu jsou tradiční koncerty, na kterých si mů-
žete účastníky na vlastní uši poslechnout. Volně
přístupná vystoupení se odehrají ve Smetanově
domě 28. 7., 4. 8. a 11. 8. Těšit se můžete na
umění studentů z Norska, Dánska, Japonska, Is-
landu, Anglie, USA, Číny i České republiky. 
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 – Anglie, Austrálie, Kanady, Číny,
České republiky, Dánska, Finska, Německa, Is-
landu, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Mexika, Špa-
nělska, Švédska a Spojených států.

-az-

Prázdninové
malování
Léto, čas dovolených, výletů, cestování za zají-
mavými zážitky a výstavami, začíná. Pro zpe-
stření prohlídek našich muzejních výstav
a stálých expozic jsme pro malé návštěvníky při-
pravili prázdninové malování na obličej. Ve foyer
muzea bude naše výtvarnice malovat dětem na
obličej masky zvířátek, pohádkových postav
apod. Akce je určena všem dětem, které si chtějí
ozdobit svůj obličej a nemusí ani navštívit naše
výstavy. Cena za malování bude stanovena vždy
dle náročnosti malovaného obrázku.
Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vás. 
Termíny: 
červenec
Středy: 4. 7., 11. 7. a 25. 7.
Neděle: 8. 7., 15. 7. a 29. 7.
srpen
Středy: 8. 8., 15. 8. a 22. 8.
Neděle: 12. 8, 19. 8 a 26. 8.

Vždy v 10–12 a 13–16 hodin!
Renata Kmošková

Za oknem mrazilo srpnové slunce…
První část výstavy představí období pražského
jara a jeho násilné ukončení invazí armád států
Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Ukáže přede-
vším unikátní snímky místních fotografů Milana
Dvořáka, Josefa Kuty a Miroslava Škrdly, kteří za-
chytili dobovou společenskou atmosféru i vojen-
skou techniku projíždějící městem. Její součástí
bude i desetiminutový filmový snímek Zdeňka
Chlebouna, který zachycuje situaci ve městě
v několika následujících dnech po invazi.
Druhá část výstavy je věnována životnímu stylu
60. let. V pohodlí obývacího pokoje, obklopeni
dobovým designem, se můžete přenést do

srpna roku 1968. Nebo si jen, bez ohledu na po-
litické události, zavzpomínat na „zlatá šede-
sátá“.
Výstava se koná 3. června – 30. září pod záštitou
Romana Línka, prvního náměstka hejtmana Par-
dubického kraje, který připomněl: „Rok 1968
patří k mezním událostem našich moderních
dějin. Vstup okupačních vojsk, který byl aktem
jednostranného násilí, jež poznamenalo naši
zemi na dlouhá desetiletí, musí být trvalou sou-
částí naší historické paměti.“
Martin Boštík, Miluše Vopařilová, 
Renata Kmošková

Mystika v horách
a dřevě ukrytá
Výstavu fotografa Rostislava Bartoně a sochaře
Jiřího Janočka propojuje mystika, která se v jejich
dílech nezřídka objevuje. Vystavené sochařské
objekty vytvářel autor přímo pro Portmoneum.
Nechal se inspirovat místem, ale i Váchalovou
tvorbou. Josef Portman se u příležitosti letoš-
ního připomenutí padesáti let od úmrtí konečně
dočká čerta, kterého si tak přál mít do svého vý-
klenku od Josefa Váchala. Atmosféru dokreslí
nejen fotografie Šumavy, ale i Orlických hor,
odkud pochází Rostislav Bartoň. Trvá od 24.
března do 28. října. Hana Klimešová

Výstavy v Galerii
de Lara během léta
Galerie de Lara bude během léta fungovat v ne-
obvyklém režimu. Běžný provoz byl během mě-
síce června ukončen a než bude galerie opět
otevřena, je poskytnut čistý prázdný prostor
k prezentaci výtvarníkům, aby byla galerie plně
využita i v exponovaných letních měsících.
První čtrnáctidenní cyklus zahájí fotografie Olgy
Stráníkové, které vás náladou i technikou přene-
sou do období přelomu 19.- 20. století, a plastiky
Petra Pazdery Payna. V dalších týdnech se před-
staví například malířka Vendula Látalová, sestry
Lammelovy, Miluše Gloserová se Zdeňkou Kudr-
novou a další. Instalace budou plně v režii vysta-
vujících a je velká šance, že pokud se přijdete
podívat, setkáte se na místě přímo s nimi.

Eva Zoubková

Máte dvorek? A mohli bychom ho vidět? 
Připravujeme litomyšlské dvorky 
I letos se mezi 7. a 9. zářím zaplní litomyšlské
dvorky uměním. Už teď se můžete těšit na zpě-
vačku, známou z dnes již nečinné kapely Trio de
Janeiro – Veroniku Bartošovou, která vystoupí

společně se svou novou brněnskou kapelou.
Z Brna nás navštíví i letošní soutěžící SuperStar
Viktorie Černíková se svým neobyčejným hla-
sem a z dalších koutů naší republiky přijedou ky-
tarista a zpěvák Richard Baksevanidis, Veronika
Hložková se svými autorskými texty a strhujícím
violoncellovým projevem a mnozí další. Vedle
koncertů tu bude řada lákadel v podobě divadel
i výstav nebo výtvarných workshopů Tetiany Mi-
alkovské, Olgy Yakubovské, DOMA ateliéru
a mladé tatérky Tatuanna. 
Myslíte si, že i váš dvorek by mohl být součástí?
Třeba jen na pár hodin? Chcete přizvat návštěv-
níky k odpočinku a setkávání i na vašem dvorku?
Odkryjte nepoznané prostory ukryté v městské
zástavbě. V případě zájmu napište na tereza.ji-
rouskova@litomysl.cz.
Děkujeme a těšíme se na vás v září! 

Tereza Jiroušková
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Kinematograf bratří Čadíků
přiveze pět českých filmů
Po pět letních večerů bude letos patřit horní část
Smetanova náměstí kvalitnímu českému filmu. Od
2. do 6. srpna zde na své pouti po českých zemích
zastaví oblíbený Kinematograf bratří Čadíků. Ve
čtvrtek 2. srpna potěší zejména děti a jejich rodiče
film „Hurvínek a kouzelné muzeum“. 
Na pátek 3. srpna je připraveno promítání
snímku „Bezva ženská na krku“ s Petrou Hřebíč-
kovou, Jiřím Langmajerem, Ondřejem Vetchým
a dalšími oblíbenými herci. 
V sobotu 4. srpna je na programu komedie
„Špunti na vodě“ v hlavních rolích s Hynkem Čer-
mákem, Pavlem Liškou, Jiřím Langmajerem a Ta-
tianou Vilhelmovou. 

Nedělní promítání 5. srpna bude opět patřit ro-
dinné komedii.   V prázdninovém filmu „Bajkeři“
uvidíte v hlavních rolích Adama Mišíka, Hanu
Vagnerovou a Jana Komínka. 
Posledním titulem letošního Kinematografu
bude v pondělí 6. srpna romantická komedie
s názvem „Šťastná“, ve které si zahráli Andrea
Daňková, Aneta Krejčíková, Ljuba Krbová, David
Kraus, Jan Hrušínský a další. 
Začátky projekcí ve 21.00 hodin u mariánského
sloupu na Smetanově náměstí. Vstupné dobro-
volné, výtěžek věnován na Konto Bariéry.

Prokop Souček, Smetanův dům

Na 26. ročníku Újezdského babího
léta uvítáme i Tomáše Kluse
Vážení čtenáři, jste srdečně zváni na víkend 17.
– 18. srpna 2018 do Dolního Újezda, kde se koná
již 26. ročník festivalu Újezdské babí léto. 
Jako každý rok jsme se snažili připravit pro vás
co nejlepší program.
V pátek se vám představí skupina Elixír, která je
vítězem konkurzu festivalu Újezdské babí léto.
Dále vystoupí skupiny Bluegate, Neřež a před
tancem si budete moci poslechnout Tomáše
Kluse. Na country bálu si zatancujete na rytmy
skupiny Forehand s Míšou Leichtem a skupiny
Medůzy. 
V sobotním programu vám zahraje a zazpívá
skupina Nezmaři, kteří již oslaví 40 let své čin-
nosti. Hned bude následovat vystoupení Pavlíny
Jíšové s Bababandem, Míša Leicht se skupinou

Forehand, skupina Flashback. Představí se vám
i talent Country rádia a tím je skupina Heuréka. 
Naší stálicí je Pavel Žalman Lohonka, který je již
50 let na scéně a oslaví to se svou skupinou. Pak
vystoupí Jana Rychterová a spol. a večer zakončí
vystoupení skupiny Epydemie.
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 Jack Švec

Ondřej Smeykal: Výprava 2018
Srdečně zveme na unikátní kulturní mezinárodní
událost. Britský hráč na gongy B Love a Ondřej
Smeykal, český hráč na didgeridoo, pořádají
další ročník hudebního putování Českem. Projekt
Výprava spojuje genia loci kulturní krajiny a his-
torické architektury s akustickou hudbou a me-
ditací. 11. září ve 20 hodin rozezní piaristický
chrám Nalezení svatého Kříže v Litomyšli ko-
lekce obřích gongů (2,2m!) za doprovodu au-
stralského didgeridoo. Letošní ročník bude mít 2
hosty. Andrew Begay pochází ze severoameric-
kého kmene Navaho, byl vychován tradičním
způsobem, je vypravěčem své tradice, výrobcem
a hráčem na flétny. Další hostem je australská
aboriginská umělkyně Rachel Shields, muzi-
kantka a vypravěčka domorodých legend.

Koncepce Výpravy spájí instrumentální prvky ar-
chaických kultur, které vypráví pradávné příběhy
o nás. Výpravu lze těžko popsat slovem koncert.
Zve nás do elementárního zvukového proudu. 
Dřevo, kov či přírodniny v podobě nejstarších ná-
strojů světa nám zvukem nabízí znovuoživení
našich dávných zkušeností. 90minutová perfor-
mance je událostí nejen pro uši. Frekvence ná-
strojů rezonují, spojují tak hráče s posluchačem
i prostorem, společné setkání se stává zážitkem
jednoty.
Těšíme se na společný večer. www.smeykal.com
Předprodej vstupenek Informační centrum
Litomyšl, tel. 461 612 161 nebo na e-mailu
milam28@seznam.cz.

Mila Bohunická

MIKULEČ U SVITAV – prodej rekonstruovaného
domu v klidné části obce. Přízemí 2+kk, v podkroví
pokoj a půda pro další rozvoj, soc. zázemí v obou
podlažích. Garáž, terasa, zahrada (762 m2), pozemky
celkem: 899 m2. ENB C/ 138
Č. 1409 Cena: Informace v RK
LITOMYŠL – prodej bezbariérového panel.bytu 4+1
ve IV.NP. Koupel. a kuchyň v pův. stavu, nová plast.
okna se žaluziemi, zaskl. lodžie. Výměra  83,42 m2.,
PENB C/98. Č. 1410 Cena: info v RK
CEREKVICE N. L. – prodej objektu s uzavřeným dvo-
rem (428 m2) v centru obce. Vhodné pro bydlení
s podnikáním, rekreační účel (penzion), apod. Po-
zemky celkem: 891 m2. ENB G.
Č. 1402 Cena: Informace v RK
LITOMYŠL – pronájem nebyt. prostor 51 m2 v centru
města s letním posezením. Hlavní část s barem
20 m2, zadní salonek, 2x soc.zařízení, kancelář
a sklad. Vybavení k dispozici.  ENB G
Č. 1396 Cena: 11 000,-Kč/měsíc
NĚMČICE (okr.SY) – prodej nebo pronájem provo-
zního objektu vhodného pro zázemí společnosti.
Rekonstrukce realizována v r. 2009–2010 (nová
plastová okna, fasáda, rozvody elektro, ÚT na plyn).
ENB G. Č.1254                   K jednání: 3 900 000 Kč
ŽDÍREC N. DOUBRAVOU – NOVÉ RANSKO (okr.
HB): Prodej chalupy 1+1 se zahradou na okraji obce.
Topení plyn. Velmi pěkné místo pro rekreaci i byd-
lení.Pozemky  710 m2. ENB G.
Č. 1353 Zajímavá cena info  RK
OPATOVEC U SVITAV – prodej menšího statku
s obytnou částí 3+1 (zast. plocha: 466 m2) a pozemky
2 917 m2. Dům je napojen na el. energii a veř. vodo-
vod. Topení ústřední na tuhá paliva (plyn. přípojka
u domu).
Č. 1376      Cena k jednání: 1 490 000 Kč

Prodáváte nemovitost a potřebujete poradit?
Navštivte naše www.consultvk.cz
Kolektiv CONSULT VK Litomyšl s.r.o. je tu pro Vás. 

Aktuálně  PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
RD a menší byty v Litomyšli a blízkém okolí
k prodeji i pronájmu , stavební pozemky, 
VENKOVSKÁ STAVENÍ v okolí Litomyšle a Poličky
Zavolejte • napište • nabídněte.
Vysoká úspěšnost prodeje za zajímavé ceny!

NOVÁ SÍDLA (Sedlišťka) – prodej pozemku se stá-
vající stavbou RD na rovině, výměra: 1 177 m2. Slunné
místo, výhodná poloha a dostupnost do Litomyšle
a V. Mýta. ENB G. 
Č. 1397-2 Cena: 630 000 Kč
MORAŠICE – prodej pozemků cca 17 546 m2 urče-
ných částečně k bytové a průmyslové zástavbě. Sítě
na okraji pozemku. Č. 1349 Cena: 140 Kč/m2

LITOMYŠL – Záhraď (Suchá) – prodej slunného po-
zemku 8 161 m2 pro sportovní vyžití na polosamotě. 
Č. 1384                                             Cena: 1 595 000 Kč 
DOLNÍ LIBCHAVY – prodej poz. parcel o výměře
cca 9 240 m2 částečně určených k výstavbě RD. 
Č.1253 Cena: 1 500 000 Kč

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

vyhlašuje výběrové řízení 
na pracovní pozici: 

asistent/ka.
Nástup 1. 10. 2018 
(zástup za mateřskou dovolenou
do listopadu 2020)
Více na: www.galerie.litomysl.cz 
(O galerii – Ke stažení – 
Volné místo) či na FB: 
Městská galerie Litomyšl.

Letní orchestr
mladých
Letní orchestr mladých již tradičně zavítá na
konci srpna do Litomyšle. Tentokrát orchestrální
soustředění povede japonský dirigent Chuhei
Iwasaki. Na programu bude fenomenální Dvořá-
kova 9. symfonie „Z Nového světa” a Schuman-
nův Koncertní kus pro čtyři lesní rohy v podání
českých hornistů v čele s Mikulášem Koskou, só-
lohornistou Symfonického orchestru Českého
rozhlasu. Závěrečný koncert se uskuteční 25. 8.
2018 v Litomyšli v kostele Povýšení sv. Kříže od
19:30 h a den poté v Praze v Betlémské kapli. Sr-
dečně Vás tímto na koncerty zvu.

Kristýna Ratajová

Letní dětská herna
Hola, hola! Léto plné her a koupání opět volá!
A zavolalo i na nás, a tak jsme pro vás letošní
dětskou hernu v Regionálním muzeu naladili
prázdninově. Nebudou chybět oblíbené hrací
koutky a tvoření pro kluky i holky, ale také k létu
patřící „vodní radovánky“. Můžete si však přijít
nejen pohrát, ale i nahlédnout do historie lito-
myšlské plovárny na malé výstavě Přijďte si za-
plavat. Dozvíte se, kde se na konci 19. století
Litomyšlané koupali, a také zajímavý příběh
vzniku současné plovárny. K vidění budou do-
bové fotografie, malá ukázka plavkové módy
a další zajímavosti. Herna je otevřena do 30. září.

Renata Kmošková
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AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

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

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů
• Čištění komínů
• Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
• Vložkování komínů
• Frézování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz

POZVÁNKY 

Mykologický klub
Mykologický klub Litomyšl si Vás dovoluje po-
zvat na tradiční poradny. Poradny se konají
v měsících červenec, srpen a září od 17 do 19
hod., říjen od 16 do 18 hod. Své nálezy z lesů, luk
a zahrad si můžete donést k určení do restau-
race ŠNYT (Na sídlišti) v Litomyšli.

František Doležal, foto: archiv

Svaz tělesně
postižených zve
Svaz tělesně postižených v ČR, p.s., místní orga-
nizace v Litomyšli zve srdečně své členy a jejich
rodinné příslušníky na přátelské posezení v pří-
rodě, které se koná dne 15. srpna 2018 v 15.00
hod. v restauraci Výsluní (u atletického stadi-
onu). Občerstvení zajištěno.
Chci také našim členům připomenout víkendové
setkání ve Vranicích, které se v letošním roce
bude konat v termínu od 31. srpna – 2. září 2018.
Přihlášky bude přijímat jako každý rok pan Miro-
slav Bárta každou středu od 10 – 12 hod. Uzá-
věrka přihlášek na Vranice je 15. srpna 2018.
18. října se půjdeme podívat do regionálního
muzea na 2 výstavy. První se jmenuje Zámek
1568 – 400 let od položení základního kamene
litomyšlského zámku. Druhá výstava se jmenuje
Vznik Československa očima Quido Šimka.
Na setkání na společných akcích se těší jménem
výboru předsedkyně Jana Flídrová
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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

Hledáme kolegyně či kolegy
do pracovního týmu v Centru sociální
pomoci v Litomyšli na hlavní pracovní
poměr – Domov se zvláštním režimem/
Domov pro seniory – na pozici:

nepřetržitý směnný provoz, 
nejčastěji 7–19 h a 19–7 h, 
plný či zkrácený (3/4) úvazek, min. základní 
vzdělání, kvalifikační kurz v oboru výhodou,
trestní bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav,
tolerance, empatie. 
• základní plat 17.760,- (případně dle praxe) 

pro plný úvazek, příspěvky za směnnost, 
příspěvek za pracovní zátěž;

• příplatky za práci v noci, víkendy, svátky;
• po zapracování osobní příplatek, možnost

odměn za nadstandartní pracovní výkony. 

Bonusy:
• týden dovolené navíc;
• obědy v organizaci v ceně 13,- Kč

i při noční směně, 
• příspěvky na kulturní a sportovní akce;
• průběžné vzdělávání;
• možnost stabilního zaměstnání a růstu platu. 

Bližší informace tel. 602 520 707. 
Možnost osobní návštěvy v zařízení. 
Žádosti včetně životopisů zasílejte mailem 
na reditel@csplitomysl.cz, 
případně dodejte na Zámeckou 500, Litomyšl. 

Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete 
na www.csplitomysl.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Pracovník přímé 
obslužné péče

Provoz Naděje
bude o prázdninách
dopoledne
V nízkoprahovém klubu jsou připravovány přes
celé léto zajímavé pohybové a tvůrčí  aktivity
pro děti a mládež ve věku 6–18 let.  Otevřeno
bude pravidelně 4x týdně od úterý do pátku od
8 do 13 hodin. Každý týden tým pracovníků na-
bídne netradiční i osvědčené hry. V rámci výletů
čeká na děti nejedno překvapení.  Podíváme se
do života Indiánů, mořského světa, džungle, za-
žijeme atmosféru olympijských her. Konkrétní
program bude vyvěšen na webových stránkách
https://www.nadeje.cz/litomysl . Kromě volno-
časových her bude prostor pro rozhovory a sku-
pinovou práci na témata, která se nás dotýkají.
Nízkoprahové zařízení NADĚJE je sociální služ-
bou, dle zákona 108 z roku 2006. Volnočasové
aktivity jsou v klubu zdarma. 

Jitka Nádvorníková

Pojďte plavat 
s Vasrmánkem
V Aqua clubu Vasrmánek realizujeme kurzy pla-
vání malých dětí. Do našich kurzů zařazuje se-
bezáchranné 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. Bez vodních radovánek není léto a dětem
a jejich rodičům přinášejí mnoho radosti a pro-
hlubují vzájemný vztah. Přejeme krásný letní čas
u vody či kdekoliv jinde.
Přijímáme přihlášky do podzimního bloku pla-
vání kojenců, batolat a předškolních dětí, který
začíná 22. září 2018. 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

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

Projekt Vzdělávání praxí 
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří
chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reál-
ném pracovním prostředí, s firmami, které si
chtějí prostřednictvím nabízených praxí nezá-
vazně a s finanční podporou otestovat a zaškolit
potencionální zaměstnance.  
Poskytovatelem praxí se mohou stát právnické
osoby nebo OSVČ. Účastníky projektu mohou
být lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o za-
městnání, absolventi, rodiče na mateřské/rodi-
čovské dovolené, nízkokvalifikovaní, lidé ve věku
nad 50 let nebo osoby zdravotně znevýhod-
něné. 
Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotli-
vých firem, které se do projektu přihlásily. Sa-
motná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle
vybrané pozice. Vybírat je možné z velkého
spektra oborů, jedná se např. o pozice v admini-

strativní, ekonomické nebo strojírenské oblasti,
ale také pozice v zemědělství, cestovním ruchu,
stavebnictví, ICT a mnoha dalších. Po celou dobu
praxe účastníka provází zkušený zaměstnanec
firmy, tzv. mentor. 
Účast v projektu přináší jak účastníkům, tak
i firmám řadu výhod. Pro účastníky je to ze-
jména možnost prohloubení znalostí, získání
praktických zkušeností a v neposlední řadě pří-
padné získání pracovní nabídky. Firmy si díky
projektu vyzkouší a vyškolí potencionální za-
městnance v praxi, ověří si mentorské schop-
nosti svých zaměstnanců a získají finanční
kompenzaci vynaložených nákladů.
Pavla Merková, tel.: 770 102 817, email: pavla.
merkova@fdv.cz, www.vzdelavanipraxi.cz.

Proti nedostatku lékařů chce bojovat Pardubický
kraj, který proto letos opět vyhlásí dotační pro-
gram na podporu absolventů medicíny, kteří se
hodlají stát praktickými lékaři nebo lékaři pro
děti a dorost. Kraj na tuto podporu vyčlenil půl
milionu korun.
O dotaci mohou žádat od 30. července do 30.
září poskytovatelé zdravotních služeb se sídlem
v Pardubickém kraji, kteří se nově zapojili do pro-
gramu Ministerstva zdravotnictví a budou po-
skytovat tzv. rezidenční místo, tedy se stanou
školitelem absolventa lékařské fakulty.
„Už v loňském roce jsme tento dotační program
vylepšili a navýšili podporu na jeden projekt na
60 tisíc korun. Stejnou částku dostanou školitelé
i v letošním roce,“ uvedl radní pro zdravotnictví
Ladislav Valtr. „Díky částce může lékař, který za-
školuje, začínajícímu lékaři přidat na mzdě nebo
mu uhradit další vzdělávací kurzy, například ško-
lení či stáže v nemocnicích,“ vysvětlil Ladislav
Valtr, který si od dotačního programu slibuje, že
pomůže mladým lékařům usnadnit cestu za ka-
riérou samostatného praktického lékaře.

„Personální situace ve zdravotnictví není pří-
znivá v celé republice. Věřím proto, že tento do-
tační titul pomůže nové zdravotníky motivovat,
a to k působnosti právě v našem regionu,“ dodal
radní Valtr.
Než absolvent získá způsobilost pro samostatný
výkon práce praktického lékaře, musí projít
vzdělávacím cyklem. Toto vzdělávání probíhá
formou rezidenčních míst, která vypisuje, schva-
luje a financuje Ministerstvo zdravotnictví. Rezi-
denční místo vzniká u poskytovatele zdravotních
služeb, který vypíše výběrové řízení a vybere si
absolventa – rezidenta, kterého bude školit. Re-
zident se pak stává jeho zaměstnancem. Dotace
od ministerstva zdravotnictví je však určena
pouze na částečnou úhradu nákladů souvisejí-
cích se specializačním vzděláváním zdravotnic-
kých pracovníků. „Protože jsme si vědomi
potřebnosti a významnosti vzdělávání lékařů,
chceme stávající lékaře i absolventy motivovat
dotací z rozpočtu kraje,“ vysvětlil důvody vyhlá-
šení dotačního programu radní Valtr.

-red-

Pardubický kraj dotací podpoří 
začínající praktiky a dětské lékaře

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Nová půjčovna  elektrokol  v Litomyšli
Dům sportu Stratílek se rozhodl rozšířit mobilitu
návštěvníků Litomyšle a otevřel půjčovnu  elek-
trokol . Všichni turisté, ale i obyvatelé Litomyšle
tak mohou bez nadměrného fyzického vypětí
poznávat i širší okolí tohoto krásného a turisty
oblíbeného města. Vzhledem ke kopcovitému
charakteru celého regionu je  elektrokolo  nej-
vhodnější turistický dopravní prostředek. Díky
pomoci elektromotoru je jízda snadná a zvládne
ji opravdu každý, včetně starších a netrénova-
ných osob. Samozřejmostí je jednoduchost ob-
sluhy, ovládání je snadné a neliší se příliš od
jízdy na běžném cestovním kole. Díky tomu si
může užít jízdu na  elektrokole  každý návštěvník
regionu (včetně zahraničních). S elektrokolem
je možné jezdit i po cyklostezkách. Díky tomu
mohou turisté na elektrokolech využít stále se
rozšiřující sítě kvalitních cyklostezek mezi městy
Vysoké Mýto, Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Tře-
bová, Letohrad a Žamberk. V blízkém dojezdu od
Litomyšle se nachází i další významné turistické
a volnočasové lokality, jako např. Mikroregion
Toulovcovy maštale, jejichž poznávání může být
ulehčeno též použitím elektrokola.
Půjčovna se nachází v Domě sportu Stratílek na
Smetanově náměstí a je vybavena nejnovějšími
modely elektrokol největší domácí značky Au-
thor.  Flotilu tvoří celkem 10 elektrokol ve třech

různých velikostech rámů – díky tomu si může
každý zvolit adekvátní velikost podle své výšky
postavy.  Elektrokola  jsou vybavena odpruže-
nou vidlicí a objemnými plášti pro komfort na sil-
nici i v lehčím terénu. Odpružená sedlovka,
nastavitelný představec a pohodlné gripy
umožní užít si jízdu v tom největším pohodlí. Zá-
rukou dostatečného dojezdu je výkonný motor
Bafang  a silná baterie s kapacitou 447 Wh. Vý-
hodou je jednoduché ovládání prostřednictvím
displeje s tlačítky na řídítkách. Samozřejmostí je
plná výbava zahrnující blatníky, nosič, stojánek
a brašnu na řídítka s možností uložení nabíječky.
Ke každému zapůjčenému  elektrokolu  je možné
zdarma zapůjčit přilbu (doporučujeme!), lankový
odolný zámek a cykloturistickou mapu okolí
Litomyšle.

Veronika Samková Stratílková, foto: archiv

Juniorský repre-
zentační limit ČR
na 100P a 200P
Velká cena města Pardubic – na startu nechyběli
olympijská vítězka, držitelka světového rekordu,
několikanásobná mistryně světa Mireia Bel-
monte (SPAIN), Viktor Bromer (DENMARK), Mi-
mosa Jallow (FINLAND), Jenna Laukkanen
(FINLAND), Henrik Christiansen (NORWAY),
Zsuzsanna Jakabos (HUMGARY). Proti nim česká
plavecká špička odhodlaná se poprat o co nej-
rychlejší časy. Plavecký oddíl  Sportstem Lito-
myšl vyslal dvě nejmladší žákyně těchto závodů
Emu Mrkvičkovou  a Natálii Jandíkovou, obě roč-
ník narození 2005. Ema Mrkvičková byla přijata
na 50Z, kde si zaplavala svůj osobní rekord
0:39,15. Natálie Jandíková se na prasařských tra-
tích dokázala probojovat do odpoledních finále.
V sobotním finále A na 200P se Natálii podařilo
zaplavat čas 2:44,11(4)  a splnit limit pro zařazení
do reprezentačního družstva juniorů pro sezonu
2018–19. Nominaci do reprezentace se podařilo
potvrdit i v nedělním finále B na 100P –
1.16,80(10). Text a foto: Radka Kleinerová

Úspěchy žáků SŠZaT v SOČ 2018
Každoročně se žáci Střední školy zahradnické
a technické Litomyšl účastní Středoškolské od-
borné činnosti. Soutěž začala školním kolem, ze
kterého postoupily do okresní přehlídky nejlepší

práce žáků ve čtyřech odborných oblastech. 
Stejně jako v předchozích ročnících soutěže byl
nejlépe hodnocen projekt z oblasti Ochrana
a tvorba životního prostředí. Žákyně Anna Roč-
ňová s prací Obnova zeleně návesního prostoru
v Borovnici vyhrála okresní i krajské kolo soutěže
a v celostátním finále byla desátá. 
Do krajského kola dále z prvního místa postoupil
i student Lukáš Daněk s 3D modelem rotačního
motoru v oboru Tvorba učebních pomůcek a di-
daktické technologie. Na prvním místě se
v okresním kole soutěže umístila Dominika Ha-
lousková s prací na téma Drvopleň obecný (Cos-
sus cossus). Bohužel velice zajímavá práce
Konstrukce robota Vojtěcha Naisera nepostou-
pila v oboru Strojírenství, hutnictví, doprava
a průmyslový design do krajského kola soutěže. 

Aleš Papáček, foto: archiv školy

Vlastimil informuje
Osmého června proběhl Jarní koncert Vlastimilu
s hostem – dětským sborem ze ZŠ Zámecká.
Výnos z koncertu spolu s dary „vlastimilců“ ve
výši 5762,- Kč byl vložen na transparentní účet
zřízený pro žáka Speciální základní školy v Lito-
myšli. Ještě jednou děkuji všem dárcům.
Pokud někdo přemýšlíte, že byste od září rozšířili
řady našeho sboru, neváhejte! Podzim máme
nabitý akcemi:
V září jedeme již počtvrté zpívat do Libčan Hu-
bertskou mši a před tím ještě stihneme zazpívat
na svatbě
6. října – dostali jsme pozvání do Prahy na Slet
sborů starších než naše republika. Pořadatel je
Národní muzeum, Národní divadlo a spolek
Hlahol. Zúčastníme se nejen zpívání na koncertě,
ale připravuje se pro nás prohlídka ND, přehlídka
praporů, průvod
14. října – zpíváme v Litomyšli na velkém kon-
certě k 100 letům vzniku republiky.

No a pak už nás čeká příprava na adventní čas.
Zatím nám ale začínají prázdniny a já přeji nejen
členům, ale i jejich rodinám a našim příznivcům,
aby si je užili, tak jak si přejí a v září zase na shle-
danou.

Hana Černá, foto: Martina Krátká

Litomyšlská
muzejní noc

I letošní muzejní noc proběhla 2. června 2018 za
hojné účastí místních i přespolních návštěvníků,
ale také místních organizací, galerií… , které pro
vás, spolu s námi, připravily bohatý program (viz
tisková zpráva muzea květen 2018). Jménem na-
šeho muzea děkujeme všem organizátorům za
příjemnou tvůrčí spolupráci při přípravě a reali-
zaci celé akce. Vám návštěvníkům zase za vaši
stálou přízeň. Vždyť jenom muzeum, Rodný byt
B. Smetany a Portmoneum – Museum Josefa Vá-
chala navštívilo, přišlo se pobavit, zahrát si hru
Cesta proti proudu času či si poslechnout kon-
cert cca 700 lidí. Ti z vás, kteří jste s námi „ces-
tovali časem“ a odevzdali na pokladně
vyplněnou hrací kartičku, neváhejte a zajděte do
muzea, kde na svoje výherce čeká ještě několik
nevyzvednutých cen. Možná čekají právě na vás.
Těšíme se na další setkání s vámi nejen na v po-
řadí již čtvrté Litomyšlské muzejní noci 1. června
2019. Renata Kmošková, foto: archiv
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Hledáme
ošetřovatelku 
pro domácí péči
• Jedná se o 24-hodinovou péči

o méně pohyblivou paní 
v Litomyšli

• Hledáme empatického člověka
s alespoň částečnou zkušeností
s péčí o staršího a méně 
pohyblivého pacienta

Nabízíme:
• V případě zájmu je možné 

ubytování v samostatné bytě 1+1 
v rodinném domě se zahradou
nebo samozřejmě možnost do-
cházet dle domluvy za pacientkou

• Zajištěné a hrazené stravování
• Velmi dobré finanční ohodnocení,

možnost zaměstnání na hlavní
pracovní poměr

Bližší informace na tel. 724 532 471

Šance pro rodiče, kteří mají dobrý
nápad, jen přesně nevědí jak na to
Od záři 2018 do března 2019 budou mít rodiče
z Litomyšle a širšího okolí možnost zdarma se
zapojit do projektu Rozvíjím svůj svět. Získají
tak šanci pracovat na svém neziskovém ná-
padu či podnikatelském záměru za podpory
špičkových lektorů a mentorů. 
Unikátní projekt občanského sdružení Spiralis,
které se dlouhodobě věnuje rozvoji občanské
společnosti, umožní dvaceti účastníkům zkusit
přivést do života své sny. Projekt Rozvíjím svůj
svět je  pro rodiče s dětmi do 15 let, kteří mají
chuť vytvářet nebo už tvoří projekty prospěšné
svému okolí. 
Program bude probíhat od 25. 9. 2018 do 5. 3.
2019 v Litomyšli. Celkem se bude jednat o 15
školicích dní, během kterých si účastníci vyjasní
své výchozí body, zrekapitulují své kompetence
a zjistí jak je efektivně využívat, postaví kon-
krétní byznys plán, zmapují možnosti financo-
vání, naučí se používat nástroje online
propagace, vytvoří si vlastní web či malý eshop
a mnoho dalšího.
K tomu všemu jim dopomohou špičkové lek-
torky. Jedná se např. o Dorotu Kacarovovou
Madziovou a Silvii Pýchovou, specialistky na ka-
riérový rozvoj z Centra kompetencí (centrum-
kompetenci.cz). Podnikatelské know-how
načerpají účastníci od profíků z P3 – People,
Planet, Profit, Petry Francové a Gabriely Kur-
kové (p-p-p.cz). Jak vyhledávat komunikační
příležitosti a používat prezentační vychytávky
a zkratky osvětlí Miriam Vránová, PR a CSR kon-
zultantka a zakladatelka platformy Spektrum

rozvoje ŽEN (spektrumrozvojezen.weebly.com).
Programem prošlo již bezmála 80 účastníků
z celé republiky a možnost vzniknout měly
mnohé projekty, které měly na začátku pouze
mlhavou podobu. „Největší posun vidím v tom,
že jsem si dokázala uvědomit, co umím a jaká
jsem. Před vstupem do kurzu jsem byla
v mnoha věcech nejistá a některé vlastnosti
(když bylo potřeba je někam uvést), jsem spíše
chtěla, než měla, za některé jsem se trošku sty-
děla (fígl byl nakonec v souvislostech),“ uvádí
účastnice kurzu a dnes úspěšná poradkyně
v oblasti projektového řízení a time manage-
mentu Martina Baierová (www.martinabaie-
rova.cz)
V rámci celého projektu je zahrnuto také hlídání
dětí účastníků, aby se rodiče mohli bez obtíží
a překážek věnovat vlastnímu růstu a realizaci
svých záměrů. 
Zájemci o vstup do projektu se mohou nejpoz-
ději do 31. 7. přihlásit na www.spiralis.cz nebo
na emailu hemahe.now@gmail.com, bližší in-
formace také rádi poskytneme na telefonním
čísle 731 851 288.
Na základě motivačních dopisů bude poté vy-
brána skupina dvaceti účastníků. 
Pokud jste vy nebo někdo z vašich blízkých ta-
kovým rodičem, pro kterého je projekt Rozvíjím
svůj svět určen, neváhejte a kontaktujte nás.
Těšíme se na společné setkávání a realizování
všech dobrých nápadů.

Helena Marie Hendrych, 
koordinátorka Rozvíjím svůj svět pro Litomyšl

Sprechen 
Sie Deutsch? 
My už ano!
Dokázat děti vybavit jazykovými dovednostmi, to
je jedním z hlavních cílů ZŠ U Školek. Od ledna
2009 proto spolupracuje tato škola s partner-
skými školami v Německu. Žáci si nejprve dopisují
v anglickém či německém jazyce, poté absolvují
týden německé děti v Litomyšli a na oplátku
týden naše děti v Burgsinnu a Gemündenu.
A právě týdenní pobyt v německých rodinách
mají nyní za sebou žáci 8. a 9. ročníku.  Pan Söl-
lner, učitel z německé školy, pro ně připravil za-
jímavý program založený především na společné
komunikaci a spolupráci. Žáci navštívili vyučo-
vání ve škole v Gemündenu. Zde je hostitelé mile
překvapili, když jim při uvítání zazpívali českou
písničku. Celodenní výlet do Würzburgu s pro-
hlídkou místní rezidence byl zcela nezapomenu-
telný, stejně jako návštěva jednoho z největších
lanových parků v Heidelbergu. Milé bylo i uvítání
starostů radnice jak v Burgsinnu, tak i v Gemün-
denu. Oba zdůraznili důležitost těchto partner-
ských výměn a ocenili odvahu všech žáků, kteří
se projektu zúčastnili. Přece jen bydlet týden
v cizí rodině, která nemluví česky, to nezvládne
každý!
Myslím, že můžeme být na všechny žáky, kteří
se do této výměny zapojili, pyšní. Získali spoustu
nových kamarádů a prakticky využili své jazy-
kové dovednosti. Zcela ztratili ostych mluvit an-
glicky či německy. Seznámili se se školním
i rodinným životem našich západních sousedů
a rozšířili si tak své obzory. Za to vše jim právem
náleží velká pochvala.

Text a foto: Lenka Ondráčková

přední český dodavatel komerčních 
tiskovin se sídlem v Litomyšli

Pracovní náplň: nákup u zavedených dodavatelů a vyhledávání nových, 
dodavatelská výběrová řízení, komunikace s dodavateli a jejich hodnocení

Pro práci je výhodou komunikativnost, zkušenost s pozicí nákupčího, 
znalost cizího jazyka, časová flexibilita, životní optimismus

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B a znalost práce na PC

Nabízíme: práci v moderní rodinné tiskárně, zaučení, množství benefitů, 
motivační odměňování, mobilní telefon

V případě zájmu zasílejte Vaše životopisy na e-mail hrg@hrg.cz 
s předmětem „nákupčí“ 
nebo je v tištěné podobě předejte na recepci tiskárny.
Uzávěrka pro žádosti je 13. 7. 2018

nákupčí
přijme muže či ženu na pozici

přitiskněte se k nám! www.hrg.cz
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Sestavu hokejového týmu 
vyztužili zkušební borci 
Suchá příprava je ve znamení potu a dřiny. O to
více těší vedení klubu, že se jí hráči pravidelně
účastní v hojném počtu. Netýká s to jenom prv-
ního týmu, ale také družstva juniorů nebo doros-
tenců. Každého fanouška ledního hokeje ovšem
zajímá, zda došlo v kádru ke změnám oproti loň-
sku a o kolik bude tým silnější. V uplynulých týd-
nech se uskutečnila schůzka A týmu, kde byla
jasně definována sestava pro další soutěžní roč-
ník. „Opouští nás pouze dva hráči. Ondra Dvořák,
který se rozhodl vyzkoušet štěstí v České Tře-
bové, a také loňský junior Dan Polák, který odjel
pracovně do ciziny,“ sdělil manažer klubu Martin
Vandas. Důležitější je ovšem miska příchodů,
která odchody bezesporu převáží. „Z druholigo-
vého Šumperka přišel šikovný útočník Vladimír
Cink, z Chotěboře Víťa Křesťan a z Hlinska dů-
razný a zkušený útočník Aleš Pazdera. Dále se po
delší pauze vrátil ze zahraničí útočník Marek Jan-
kovský, který se vloni rozehrával v B týmu,“ vy-
jmenoval vskutku zajímavá jména Martin Vandas.
Fanoušci se tak mají bezesporu důvod těšit, jak
se dařit hráčům, kteří si zahráli vyšší soutěže, než
je ta krajská. Strážci branky se pro příští sezonu
nemění. Duo brankářů Kalousek-Klička zůstává.
Tým Litomyšle podpoří i dravé mládí, a šanci tak
dostane pět až šest juniorů, kteří se poperou
o místa v základní sestavě. 
Systém soutěž prozatím není definitivně schvá-
lený, ale předpokládá se, že nedozná změn.

Důležité je však to, s kým se hráči s lilií na prsou
utkají. „Oproti loňskému roku se ze soutěže od-
hlásily týmy Ledče a Havlíčkova Brodu B. Na-
opak přichází mužstva Skutče a Lanškrouna, oba
nové týmy nám přinesou méně cestování a sou-
těž získá více regionální nádech,“ sdělil Martin
Vandas. 
Trenéři už také mají jasno, kdy hráči vyjedou po-
prvé na led. Ostrá příprava je v plánu od 20.
srpna na ledě v České Třebové. První zářijové
dny se uskuteční dvoudenní kemp v Bystřici nad
Pernštejnem s dvoufázovou přípravou a zápasy.
Následovat budou zápasy především s mužstvy
mimo naši soutěž – Boskovice, Třebechovice.
Vrcholem přípravy bude turnaj Metujecup v Ja-
roměři, kde bude Litomyšl obhajovat loňský tri-
umf. Letos vedle týmů Jaroměře a Náchoda bude
čtvrtým mužstvem reprezentační tým Policie
ČR. Červeným fixem si pak mohou všichni ozna-
čit datum 2. října, kdy začíná liga. 
Hráči mají ve svých činnostech jasno, ale klid ne-
panuje ani v zákulisí klubu. Vedení kromě posi-
lování týmu věnuje velké úsilí shánění finančních
prostředků, kterých je k udržení všech věkových
kategorií potřeba opravdu hodně. Váží si tak
všech sponzorů, kteří klub podporují. Velké zá-
sluhy na tom, že se v Litomyšli stále hraje hokej
má i město Litomyšl, které zajišťuje sportovní
činnost  stovek sportovců. 

Martin Vandas

Mladší žáci třetí
na Autosteffan Cup
2018

Naši mladší žáci se opět zúčastnili 9. – 10. 6.
2018 Mezinárodního dvoudenního turnaje
v Městečku Trnávka a vedli si nadmíru dobře.
Uhráli krásné 3. místo, které jim patří po zásluze.
Prohráli pouze dva zápasy, a to s oběma fina-
listy. Všichni kluci si zaslouží velikou pochvalu.
Našim nejlepším střelcem byl Šimon Čermák,
autor 5 branek. 

Čtvrtfinále
Litomyšl – Bosonohy 1:0 (Šmíd)
Semifinále
Litomyšl – Aritma Praha  1:4  (Šmíd)

O 3. místo
Litomyšl – Tatran Šatov   3:0 (Čermák, Holec, Grus)

Konečné pořadí turnaje
1. FC Sitno Banská Štiavnica
2. Aritma Praha
3. Jiskra Litomyšl/Čistá
4. Tatran Šatov
5. FC Svitavy
6. Žijeme Hrou
7. SK FK Bosonohy
8. Futsal Čelekovice Na Hané/Smržice
9. Spartak Opočno
10. FC Sparta Brno/R.2007/
11. TJ Sokol Městečko Trnávka
12. FC Koryčany

Text a foto: Ivan Čech

Stříbrný pohár pro fotbalisty starší přípravky
3. 6. se konal v Třemošnici finálový turnaj fot-
balistů starší přípravky. Turnaje se zúčastnilo 10
týmů hrajících krajskou soutěž, které byly roz-
děleny do dvou skupin. Do skupiny A byla
kromě Litomyšle nalosována mužstva Poličky,
Holic, Přelouče a Žamberku. Do skupiny B pak
domácí Třemošnice, Choceň, Libchavy, Dolní
Újezd a Pardubičky. Ve skupinách se hrálo sy-
stémem každý s každým. O tom, kdo obsadí
stupně vítězů, se rozhodovalo mezi čtyřmi nej-
lepšími týmy, vždy po dvou z každé skupiny.    
K prvnímu zápasu ve skupině jsme nastoupili
proti týmu Přelouče, kterou jsme přehráli 5:2
(1:0). Ve druhém jsme se přes neskutečné
množství promarněných šancí protrápili k vý-
sledku 1:0 (0:0). Třetí zápas s Poličkou, kterou
jsme v této sezóně ještě neporazili, jsme po
našem asi nejlepším letošním výkonu nakonec
těsně udolali 4:3 (2:1). Poslední zápas ve sku-
pině proti Žamberku jsme znovu ovládli, tento-
kráte v poměru 7:4 (5:1).
Bez „ztráty kytičky“ jsme tak ve skupině obsa-
dili první místo a do boje o finále nás vyzval
druhý tým ze skupiny B, kterým byla domácí
Třemošnice. Po prvním poločase jsme vedli
těsně 2:1, ale ve druhém naši hráči již nedovolili
soupeři vstřelit gól a sami dvakrát skórovali.
Zápas tak skončil výsledkem 4:1 a znamenal
postup do vytouženého finále. V něm jsme opět
narazili na mužstvo Poličky, které porazilo
v bitvě o finále vítěze skupiny B tým Chocně.
Finálový zápas pro nás začal dobře a hned
v úvodu jsme se ujali vedení 1:0, ale soupeř sta-
čil do poločasu dvěma góly výsledek otočit.
Když na začátku druhého poločasu pak přidal
ještě jeden gól, zdálo se, že je o vítězi již roz-
hodnuto. Naši hráči však nesložili zbraně a tři
minuty před koncem srovnali na 3:3. Bohužel
jsme ihned po vyrovnávací brance obdrželi
z následujícího protiútoku gól, na který jsme již
nedokázali odpovědět. V závěru soupeř přidal
ještě jednu gólovou střelu a výsledek 3:5 udržel
až do konce zápasu. Sen o zlaté medaili se nám

tak rozplynul, ale i přes prvotní zklamání hod-
notíme náš výsledek jako ohromný úspěch
a stříbrné medaile a pohár si po právu zaslou-
žíme. Vrcholem turnaje byly určitě naše zápasy
s Poličkou, ve kterých oba týmy prokázaly své
vysoké fotbalové dovednosti.  
Všem hráčům bychom chtěli poděkovat za
skvělou reprezentaci Litomyšle a věřím, že si
formu a chuť hrát fotbal přenesou z této sezóny
i do té příští. 
Naše sestava: Daniel Bis, Adam Dvořák (1),
Marek Halamka (3), Alex Havran, Antonín Hlou-
šek (5), Lukáš Knap, Milan Loskot (1), Kryštof
Macek (2), Tomáš Mergl (brankář) (1), Filip Pavliš
(1), Jiří Pavlíček (1), Vladislav Perepelytsia , Se-
bastian Šalda (3), Václav Tmej (5), Lukáš Vo-
máčka (1).
Čísla v závorce udávají celkový počet vstřelený
gólů ve všech zápasech.

Ve vítězném okresním výběru svitavského
kraje jsme měli dva zástupce
Po celý rok se hrají turnaje výběrů starších pří-
pravek pořádané Pardubickým krajským fotba-
lovým svazem, v nichž se utkávají okresní
výběry Pardubic, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svi-
tav. Pravidelně se těchto turnajů zúčastňují
i naši hráči Tonda Hloušek a Tomáš Mergl.

V této sezóně dosáhli hráči litomyšlské Jiskry
mimořádného úspěchu, když s výběrem Svitav
vyhráli celý seriál čtyř turnajů a na krk si po
právu navlékli zlaté medaile. Gratulujeme ce-
lému Svitavskému výběru, především pak To-
mášovi za jeho jisté výkony v bráně a Tondovi
za dobrou hru a vstřelené branky.

Antonín Hloušek, foto: archiv

OBSLUHA ČS DoPP,
nebo částečný PP.
Zkušenost v obchodě vítána, 
částečná znalost na PC, 
bezúhonnost, samostatnost,
spolehlivost. 
Vhodné jako přivýdělek 
student / důchodce.

Čerpací stanice
EURO OIL Litomyšl
hledá na pozici
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Report z Orion – Taurus Trans motokrosu
Za proměnlivého počasí proběhla v sobotu a ne-
děli (9. – 10. června) mezinárodní dvoudenní
akce pod názvem Orion – Taurus Trans 2018.
Nejdříve se v Litomyšli na náměstí uskutečnila
motoshow domácího družstva – Orion Racing
a Buksa/Ados KTM RT. Nechyběla autogrami-
áda, divákům se představily historické moto-
cykly i auta z pardubického veterán klubu
i litomyšlského. Dorazil dakarský tým MRG – Er-
vína Krajčoviče, svou skvělou dobovou sbírku
moto ČZ vystavoval – Milan Zítko, trialovou ex-
hibici ukázal – Pavel Balaš (10x mistr v tomto
oboru), své poznatky z cest rád řekl divákům
známý cestovatel – Jarda Šíma, motocykly KTM
vystavovala po oba dva dny – svitavská firma
AMD, no a velký úspěch sklidili kluci z Bikepark
boys Litomyšl. Během odpoledne vystoupily
také skupiny XILT, MARKANT a večer HAMLETI.
Druhý den se na pěkně připravené dráze v Hor-
ním Újezdě nedaleko Litomyšle bojovalo
o stupně vítězů ve čtyřech kategoriích. Pořada-
telem tohoto mezinárodního klání byl Autoklub
v AČR Horní Újezd, který se v podstatě vrací ke
sportovní činnosti, neboť dva roky se zde závo-
dit nesmělo! Asi tisíc přítomných diváků vidělo
skvělý – napínavý, dramatický motokros, kde

problémů využil Michek a cílem projel zaslou-
ženě jako první, před dobře jedoucím Rudolfem
Weschtou (Hulho motokros Team), Vašek stihl
být ještě třetí.
V druhém představení, už prodal své získané
zkušenosti (ME 300 2T) Kovář, před Michkem
a motokrosovým fanouškům bylo jasné, že roz-
hodne třetí – závěrečná bitva! A byla to opravdu
řezba hned od začátku, kdy jezdil na čele Martin,
ale těšně za ním byl již připraven zaútočit Vašek.
Asi v polovině závodu se přece jenom dostal do
čela dravý Kovář, ovšem zkušený pilot Michek se
jen tak vzdát nechtěl – stále byl nalepen na zad-
ním blatníku Vaškové KTMky a čekal na vhodnou
příležitost k závěrečnému útoku! Jenomže tři
kola před koncem někde na trati Martin lehce za-
chyboval a přímý kontakt na Vaška v tu chvíli
ztratil. To nakonec zřejmě rozhodlo a lačný Kovář
po dalším triumfu, již nepustil nabídnutou šanci
z rukojetě plynu. Diváci byli v tu chvíli transu, ta-
kový motokros chtěli vidět, i když tušili, že bude
pršet!
V ženské třídě (2x 15 minut plus dvě kola) si
v tréninkovém tempu přijela pro jasné vítězství
trojnásobná mistryně světa Němka – Steffi Laier
– 50b., (Buksa/Ados KTM), zajímavý boj se ode-
hrával o druhou příčku, no a zde byla úspěšnější
loňská vicemistryně ČR – Barbora Laňková –
42b., (Orion Racing), před Terezou Vítkovou –
42b., (Yamaha Čepelák RT).
Poslední kubatura, která se motokrosovým pří-
znivcům předvedla na „Horňáku“ byla Classa
Hobby. Kluci to měli docela složité, protože se
přihnala bouřka – na některé to kladlo velké úsilí.
Ale kluci se s tím porvali po svém a ze dvou jízd
byl nejrychlejší – Pavel Křížek – 43b., (KTM), před
domácím Petrem Fulíkem – 42b, (KTM), za nimi
dojel Jiří Havelka – 40b., (Yamaha Čepelák RT).
Mezinárodní ORION – TAURUS TRANS motokros
2018 je již tedy minulostí, chtěl bych na závěr
poděkovat jezdcům za dosažené výkony, divá-
kům, že dorazili v hojném počtu (sobota, neděle),
a i když jednu chvíli zapršelo, tak přesto vydrželi
až do konce. Chci také vyzdvihnout úsilí mí-
stního agilního klubu – Horní Újezd, jak dráhu
připravili, dále poděkovat sponzorům za finanční
podporu této dvoudenní akce.

Za Orion Racing Petr Kovář

Odpadová společnost 
LIKO SVITAVY a.s. oznamuje, 
že hledá pracovníka na místo 

závozník 
svozového 
vozidla
s možností okamžitého 
nástupu. Podmínky a poža-
davky na tuto profesi budou 
uchazečům oznámeny 
v rámci přijímacího pohovoru. 

Případné zájemce prosíme
o kontakt na tel. 603 436 145
nebo na adrese 
gestinger@likosvitavy.cz

hlavní postavou byl lídr českého šampionátu Ji-
hočech – Martin Michek (Buksa/Ados KTM RT)
a dvaadvacetiletý další Jihočech – Vašek Kovář,
tady hostující za domácí Orion Racing. Již od ran-
ních tréninků bylo vidět, že tito dva borci si to
zde v kubatuře MX1 rozdají na „férovku“ mezi
sebou, a to systémem ve třech rundách. V prv-
ním motu zaspal na startu Kovář – čelo tak
musel dotahovat. Naopak jako raketa vystřelil
zkušený matador – Petr Bartoš (Orion Racing),
ale hned v prvním kole upadl – toho bez větších
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Baví Vás obchod a kontakt s lidmi? 
Hledáte čisté voňavé řemeslo? 
Nebo prostě potřebujete změnu?
Máme pro vás řešení: vše Vás naučíme.

Společnost Sázava s dlouholetou pekařskou a cukrářskou tradicí hledá

POSILU DO NAŠÍ 
PRODEJNY V LITOMYŠLI
Nabízíme:  
nadstandardní mzdové ohodnocení,
dárkové poukázky, věrnostní odměnu
obědy zdarma a mnoho dalších benefitů.

Kontaktujte nás: Mgr. Zuzana Milić
milic@pekarstvisazava.cz, tel. 727 927 692

Zprávy z teniso-
vého klubu
Měsícem červnem končí mistrovské zápasy. Ba-
bytenisté zvítězili v posledním utkání v Ústí nad
Orlicí a celkově skončili na pěkném třetím místě,
což je při první sezóně velmi pěkný výsledek.
Tento tým hrál ve složení Hošek Marián, Jašková
Tereza, Soukupová Ema, Šplíchalová Tereza
a Štyndlová Karolína. Mladší žáci před posledním
utkáním jsou zatím na druhém místě. Poslední
utkání se hraje až po uzávěrce. Tým mladších
žáků hraje ve složení Havran Alex, Lněnička
Jakub, Hřebec Milan, Varga Daniel, Vajrauch
Adam, Slavíková Eliška, Kolářová Jolana, Zahrad-
níčková Klára, Jašková Adéla. Tým starších žáků
své zápasy již dohrál, ale čeká ještě na výsledky
soupeřů, zatím je na pátém místě a hrál ve slo-
žení Vajrauch Jan, Klement Daniel, Kasal Jiří, Ha-
vran Alex, Lněnička Jakub, Hřebec Milan,
Backová Magdalena, Slavíková Eliška, Kolářová
Jolana, Jašková Adéla. Všechny týmy si za odve-
dené výkony zaslouží pochvalu a poděkování.
Do všech týmů uvítáme nové hráče . V termínu
13.-17.8. 2018 se uskuteční příměstský tenisový
kemp. Informace a přihlášky – Nikola Ondráč-
ková, tel. 721 590 442. M. Slavík, jednatel klubu,
www.tclitomysl.cz   Miloslav Slavík, foto: archiv

Velká cena Litomyšle 10. června
Finálový den VC Litomyšle zahájila Střední túra,
„S**“, finálové kolo pro koně, kteří odstartovali
v některé z předchozích soutěží Střední túry.
Z vítězství z parkuru na čas se radovala Barbora
Vojtková v sedle Etcetery (SK Gestut Murhof Me-
lichar). Sportovní stáj Veselovský reprezentuje
druhá na výsledkové listině Kateřina Veselovská
a Liandra. Trojici nejlepších doplnil zástupce ze
Slovenska Jan Cigán st. A Roka.
Junioři („Czech junior cup“) své Finále odstarto-
vali v 10:15 dopoledne. Jejich parkur byl na stupni
„L**“/“S**“, klasická skoková soutěž s rozeska-
kováním, do kterého se čistým parkurem probo-
jovalo deset dvojic. Pouze tři dvojice udržely
nervy na uzdě a nechybovaly ani v rozeskako-
vání, kde se za celých 17 let Skokového poháru
nestala podobná situace – dvě dvojice dokončily
s naprosto totožným výsledkem a musely se tak
o první místo podělit – Viktor Skutecký a Jolly
Joker 1 (Stáj Urban) a Natálie Kovářová a Quinara
(Stáj Zwinger). Třetí místo putovalo do JK Dolli
Zálší prostřednictvím Karolíny Dvořákové sedla-
jící Carusa Medimate. 
Další finále, tentokrát pro jezdce do 25 let, tak
zvané „U25“ na stupni „ST**“ následovalo v po-
poledním programu. Na start této soutěže se
postavilo 24 dvojic, z čehož se o skvělou podí-
vanou postaraly dvě dámy – Nicola Gruntálová
(JK Opřetice) a Kateřina Málková (SS Málek). Ni-
cola nastupovala s Carefulem Z jako úplně první
a dokončila parkur bez zaváhání. Naopak jako

poslední startovala Kateřina v sedle Dedijte
a zajistila divákům výborný sportovní zážitek
v podobě rozeskakování. V tom první startující
Nicola chybovala, Kateřina zajela čistou jízdu
a zaslouženě tak zvítězila. Stupně vítězů do-
plnila Michaela Fotjová a Langar (JS Michaela
Fojty), kteří dokončili základní kolo parkuru s jed-
nou chybou. 
Velká cena Litomyšle, parkur stupně „T*“, jedno-
kolová soutěž s finále, byla zahájena ve tři ho-
diny odpoledne. 38 dvojic bojovalo s nástrahami
parkuru stavitele Petra Maška, z čehož deset
nejlepších dvojic postoupilo do zkráceného finá-
lového parkuru. Tři dvojice postupovaly bez bo-
dového zatížení, tři dvojice startovaly ve finále
s jedním trestným bodem za čas a čtyři dvojice
měly handicap jedné chyby. Jezdci s nejlepší
startovací pozicí do finále byli Václav Staněk
a Quatemal, Matěj Kotalík a Sir Sid a Ondřej Po-
spíšil se Zandirem, jelikož právě oni nebyli zatí-
ženi žádným trestným bodem. 
Finále Velké ceny Litomyšle bylo plné překva-
pení. Na bednu za třetí místo vyskočil Sergej Mo-
tyguine (JK Všetice), jelikož v sedle Dylana
v základním parkuru sice jednou chyboval, ale
čistý výkon ve finále ho vyšvihl na třetí pozici.
Druhé místo ve výsledkové listině obsadil Jan
Chýle a Cimbura (SS Chýle), jejichž výkon byl
bezchybný, ale čas pro překonání parkuru byl
pro ně příliš krátký a celkový výsledek byly tři
trestné body. Vítězem Velké ceny Litomyšle 2018
se stal Matěj Kotalík a Sir Sid, kteří v základním
parkuru nechybovali a z finále si odvezli jeden
trestný body za čas. Matěj Kotalík reprezentuje
Stáj Dita Opalice.

Naopak ostatní dvojice, které měly také výhod-
nou pozici pro start ve finále – Ondřej Pospíšil
(Dvůr Židovice) a Václav Staněk (JK Jakubov) si
z finále odvezli 15 a 20 trestných bodů, což sta-
čilo až na poslední dvě místa v první desítce.
Pětici nejlepších doplnili jednou chybující v zá-
kladním parkuru i finále – Jan Štětina a Benito
S (Stáj Schneider) a Přemysl Adam s Cachasem
(JK Adam).
Finálové kolo Amateur Tour v rámci ČSP VC Lito-
myšle se jelo již v sobotu, kde na startovní listině
bylo 26 dvojic, které se kvalifikovaly předchozími
starty. Do rozeskakování se čistým výkonem
probojovalo 12 dvojic. Nejrychlejší v cíli byla
Sandra Petkovič a Jacqueline (JK Dianna Sobo-
tovice). Druhá na výsledkové listině byla Dana
Pinkavová a La Cora (JK Stará Ves), třetí poté
Rozálie Zykánová a Be My Guest (JK Prohoses).
Pětici nejlepších doplnily ještě Martina Svobo-
dová a Zuzana Tyšerová.
Děkujeme všem divákům za perfektní atmo-
sféru, celému pořadatelskému týmu, rozhodčím,
partnerům a všem účastníkům! Na viděnou na
Suché! Michaela Javůrková, foto: archiv

Řádková inzerce
Provádím drobné domácí práce a opravy (voda,
topení, plyn, údržba zahrad). Tel. 602 479 791
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Atletické okénko
V červnu finišovaly soutěže družstev: Přípravky
mají za sebou 2 kola, v Litomyšli a Vysokém Mýtě.
U nejmladšího žactva se boduje všestrannost,
takže všichni účastníci startují ve 4 disciplínách,
krátkém a delším běhu, skoku dalekém a v hodu
kriketovým míčkem. Zatím  naši nejmladší jsou na
3. místě za Chrudimí a V. Mýtem. Mladší žactvo
má za sebou již 3 kola, chlapci jsou na 2. místě za
Ústím/O., i když obě poslední kola vyhráli, děv-
čata jsou také druhá, za družstvem Svitav, obě
družstva mají nakročeno do podzimního kraj-
ského finále. Starší žactvo absolvovalo také 2
kola, zatím si vedou lépe žáci, jsou na 4. místě,
děvčata jsou šestá. Obě družstva zápolí s do-
cházkou na utkání. Muži měli své 2. kolo na
Hvězdě v Pardubicích, i jim chybělo několik opor,
takže obsadili 3. místo za USK Praha a domácí
Hvězdou, celkově zůstávají druzí. Mimo soutěže
družstev naši atleti i atletky dostali zajímavé pří-
ležitosti v atraktivních závodech. J. Brýdlová ob-
sadila 5. místo na Mistrovství republiky ve
vícebojích na Kladně, spolu s žáky Latou a Jirou-
tem reprezentovali Pardubický kraj v Jihlavě na
mezikrajovém utkání. Z krajského přeboru žactva
přivezli žáci 7 medailí většinou stříbrných –
z mladších Němec, Tomšů, ze starších Brýdlová,
Jirout, Lata, Štancl, na krajských přeborech do-
spělých byli nejlepší Baar a V. Kozák. M. Vilček re-
prezentoval  v mezistátním pětiutkání juniorů do
20 let v kladivu – vyhrálo Polsko před ČR, Maďar-
skem, Slovinskem a Slovenskem. V. Kozák obsadil
2. místo v oštěpu na Akademických hrách v Brně.
V současné době vrhači Vostřel a Vilček ladí
formu na Mistrovství ČR juniorů do Prahy na Juli-
sku. Petr Jonáš

Litomyšlští fotbalisté
bilancují vydařenou sezonu
Fotbalové jaro se v Litomyšli povedlo nad očeká-
vání. S dosaženými výsledky v jednotlivých
mistrovských soutěžích může panovat spokoje-
nost.
Družstvo mužů zvládlo nováčkovskou úlohu
v krajském přeboru se ctí. Konečné deváté místo
je v kvalitní konkurenci dobrým výsledkem, již
s přihlédnutím k extrémní vyrovnanosti soutěže,
kdy její účastníky dělily minimální bodové roz-
díly. Jarní část nebyla vůbec jednoduchá, po ně-
kolika horších výkonech v dubnu a květnu se
tým dokonce „namotal“ do skupiny ohrožené
sestupem. V pravou chvíli ovšem zabral, v závě-
rečných pěti kolech nasbíral dvanáct bodů, ne-
bezpečí rázně zažehnal a posunul se na lichotivé
výsledné umístění. „Tým musím pochválit za
stále se zlepšující výkony v závěru jara. Snad na
ně navážeme i v další mistrovské sezoně,“ uvedl
hrající trenér Ivo Svoboda.
Dorostenci hrající ve společném mužstvu se Sla-
vojem Cerekvice nad Loučnou obhájili třetí místo
v krajském přeboru Pardubicka a to je bezesporu
úspěch. Pouze soupeři z Letohradu a České Tře-
bové skončili v tabulce výše. „Jsem rád za tento
výsledek, navíc se nám to povedlo bez tří hráčů
základní sestavy, kteří odehráli většinu jarních
zápasů už za muže,“ zdůraznil trenér dorostu
František Jandáček. Jeho talentovaní svěřenci,
kteří dostali šanci v dospělé kategorii, se jí od-
vážně chopili a ukázali, kudy vede cesta lito-
myšlského fotbalu pro budoucnost.
Týmem sezony se v Litomyšli bezesporu stali
starší žáci. Ve spolupráci se Sokolem Čistá vznikl
pod vedením trenérů Jakuba Kadidla a Ivana
Čecha kolektiv, které neměl ve skupině B kraj-
ského přeboru konkurenci. Za všechno hovoří
čísla. Ze čtyřiadvaceti odehraných mistrovských
zápasů jich kluci třiadvacet vyhráli, přičemž na

druhý Letohrad měli náskok dvanácti bodů! Plným
právem tak po posledním utkání s Heřmanovým
Městcem převzali z rukou předsedy komise mlá-
deže krajského fotbalového svazu Jindřicha No-
votného pohár a medaile za svůj vynikající počin.
Obrovskou pochvalu si zasluhují rovněž mladší
žáci. Sedmá příčka to sice na první pohled ne-
naznačuje, ovšem je nutno si uvědomit, že po
podzimní části se krčili na samotném chvostu
pořadí. Přes zimu s nimi ovšem trenéři odvedli
pořádný kus práce a výsledek se rázem dostavil,
tým se úžasně zlepšil výsledkově i herně a na-
konec posbíral jedenáct vítězství, v což by po
polovině soutěže nikdo nevěřil. Porazil i vítěze
skupiny z Přelouče na jeho půdě.
Když k tomu připočteme finálovou účast a druhé
místo starších přípravek na finálovém turnaji
krajského poháru v Třemošnici, vychází z toho
pro litomyšlský fotbal rozhodně pozitivní bilance
odehrané sezony. Snad bude ta následující,
která vypukne prvními zápasy v srpnu, alespoň
tak úspěšná, jako byla ta skončená.

Text a foto: Radek Halva

EuroNascar: Doubek se
zlomenou rukou dojel sedmý 
Evropský šampionát Nascar Whelen Euro Series
2018 hostil 9. – 10. června známý anglický okruh
Brands Hatch, kde se jako jediný český zástupce
objevil litomyšlský rodák třiadvacetiletý Martin
Doubek (Chevrolet SS). Martin se zde na tento
závod hodně těšil, navíc povzbuzen kvalitním
výkonem z minulého podniku (Itálie). Jenže so-
botní kvalifikace Doubkovi moc nevyšla a bylo
jasné, že pokud bude chtít navázat na Itálii, bude
muset čelo po startu hodně dohánět. To se také
potvrdilo v sobotu v prvním klání ELITE 1, kde se
Martin „stíhačkou“ dostával až na solidní 11. po-
zici, ale později byl za kontakt při předjíždění pe-
nalizován a klesl tím pádem na konečnou 19.
příčku – škoda. Vítězství bral francouzský pilot
Frederic Gabillon (Toyota Camry).
Druhý den (neděle) se nastupuje dle dosaženého
nejlepšího času (na kolo) v prvním závodě, což
Martina postavilo na nadějné 10. místo na star-
tovní rovince. Hned v úvodu došlo ovšem ke ko-
lizi několika jezdců (byl zde i Martin) a závod byl
přerušen. Doubek si z toho odnesl pochrouma-
nou ruku, kdy mu mechanici museli v depu
rychle americkou páskou vyztužit – zpevnit po-
raněnou část a závod byl posléze restartován.

I s tímto hendikepem se nakonec Doubek vypo-
řádal dobře – v cíli mu byla odměnou pěkná
sedmá pozice a třetí v juniorech! Později v ne-
daleké nemocnici při rentgenu se zjistilo, že ruka
je zlomená, a na řadu přišla fixace. V druhém
klání byl tentokrát nejrychlejší Ercoli Giammarco
z Itálie (Ford Mustang). Průběžně vede seriál F.
Gabillon (FRA) – 137 b., Doubek je sedmý a na
svém kontě má 105 bodů. Příští 4. závod uvidí
diváci 30. června respektive 1. července ve Fran-
cii. Za Orion Racing Petr Kovář, foto: archiv

Fotbalový turnaj
s hvězdami
AC Sparta Praha  
V sobotu 14. 7. 2017 se v Čisté uskuteční fotba-
lový turnaj. Přihlášeno je celkem deset týmů
a některé z nich budou mít možnost si zahrát
proti bývalým hráčům AC Sparta Praha. Akce
probíhá pod záštitou společnosti KKZP s.r.o. a TJ
Sokol Čistá. Na akci je samozřejmě zajištěno bo-
haté občerstvení, DJ, nafukovací atrakce pro děti
a další. Začátek turnaje je cca v 9:00 hod., pří-
jezd hráčů AC Sparta Praha zhruba ve 14:00 hod.
Přijďte se pobavit fotbalem a setkat se se spar-
ťanskými legendami!  Jan Kocourek

Nicol Dvořáková
je úspěšnou
kickboxerkou
Osmnáctiletá bojovnice klubu Arena Vysočina
Nicole Dvořáková v poslední době sbírá úspěch
za úspěchem. Na mezinárodním turnaji v polo-
kontaktním boji v Kadani se 12. května umístila
na 3. místě. Na začátku června pak mladá Lito-
myšlanka nastoupila na republikovém šampi-
onátu v kickboxu. V plnokontaktních soubojích
do 70 kg vybojovala druhé místo, a stala se tak
vicemistryní ČR. V low kicku do 70 kg pak v těžké
konkurenci skončila na třetím místě. V současné
době se připravuje na další mistrovský šampi-
onát, který se odehraje na podzim letošního
roku. -mv-


