
Nové protipovodňové zařízení
už je v provozu
Technici v květnu dokončili instalaci nového vý-
stražného a varovného systému, který má po-
moci při ochraně lidských životů i majetku
v době povodní. Ve vytipovaných lokalitách
v záplavových zónách Loučné se v uplynulých
týdnech objevilo celkem 34 bezdrátových hlá-
sičů a 86 reproduktorů. V Nedošíně odborníci
nainstalovali osm bezdrátových hlásičů a 19 re-
produktorů. 
V Čisté, na toku Loučné a na Primátorské hrázi
jsou rovněž tři ultrazvuková čidla, která monito-
rují výši hladiny. O včasné varování obyvatel Ne-
došína se také postará nová elektronická siréna.
Data z protipovodňového systému se zpracová-
vají v budově městského úřadu, odkud se rovněž
posílají výstupy do dalších institucí. „Naším zá-
měrem bylo vytvořit nástroj na kontrolu stavu
toků a pro varování obyvatel, což se doufám po-
dařilo. V Litomyšli jsme si s povodněmi historicky

prožili své, takže každé opatření, které by v bu-
doucnu mohlo občanům pomoci, vítám,“ pro-
hlásil místostarosta Josef Janeček.
Na pořízení a instalaci potřebného vybavení
v toku Loučné získalo město dotaci z Operač-
ního programu Životního prostředí ve výši 1,9
milionu Kč, celkové náklady činí 2,7 milionu
korun. S realizací projektu se začalo již na pod-
zim 2017. Díky projektu má Litomyšl nový digi-
tální povodňový plán a výstražný systém.
Dojde také k efektivnímu propojení toku infor-
mací, které jsou využívány v povodňové
ochraně města a místních částí v době krizo-
vých stavů. Dále se předpokládá zefektivnění
práce složek integrovaného záchranného sy-
stému a povodňových komisí. Důležitou sou-
částí jsou také dešťová čidla rozmístěná tak,
aby vyhodnocovala nadměrné dešťové srážky
v oblastech možného odtoku. -mv-

Vstupenky na festival stále v prodeji
Některé pořady letošního jubilejního ročníku
zůstávají vyprodané, ale stále je dostatek vstu-
penek na další velmi lákavé koncerty i opery.
Lístky jsou na dílo známého popového zpěváka
a skladatele Paula McCartneyho. Oratorium
Ecce Cor Meum – Hle, srdce mé napsal McCart-

ney zasažen smrtí manželky Lindy a jde o dílo
plné lásky. Kromě Paula McCarneyho je sou-
dobá tvorba zastoupena také hudbou Alfreda
Schnittkeho. Jeho Requiem je fascinující, spiri-
tuální extatické dílo, představující hudební vizi
o posunu lidského vnímání za hranici kon-
vence. Navíc bude hudba propojena se světel-

Národní festival Smetanova Litomyšl vstoupil v roce 2018 do svého 60. ročníku. Toto kulaté
jubileum se odráží nejen v bohatém programu, který čítá čtyřicítku pořadů, ale také v dopro-
vodných akcích. Od 14. června do 7. července zkrátka vtáhne festival do dění každého.

nými efekty, které zážitek ještě umocní.
Po třech letech se vrací na Smetanovu Lito-
myšl Tonkünstler Orchestert. Pod vedením
Juna Märkla provede hudbu Clauda Debussyho
a Edvarda Hagerupa Griega. Již tak nádherný
večerní koncert navíc ozvláštní Ivo Kahánek,
který přednese první klavírní koncert Fryde-
ryka Chopina. Mimořádný projekt, který za-
hrnuje hned tři koncerty v jednom dni, je Den
s Haydnem. Stává se málokdy, že by jeho díla
zazněla v takovém množství za sebou tak, jak
je posluchačům v Litomyšli připraví hornista
Radek Baborák s Českou Sinfoniettou a sólisty
Gáborem Tarkövim, Daliborem Karvayem a Ju-
lianem Steckelem. Během „Dne s Haydnem“
bude jeho hudba znít skutečně po celý den.
Koncerty budou ráno (Symfonie č. 6 D dur
„Ráno“), v poledne (Symfonie č. 7 C dur „Po-
ledne“) a večer (mj. také Symfonie č. 8 G dur
„Večer“). „Milovníci tohoto ,otce symfonie’, jak
se Haydnovi také říká, si mohou na Den
s Haydnem zajistit takzvaný Haydnpass. Sou-
částí balíčku je kromě vstupenek na všechny
tři koncerty i rautový oběd a odpolední občer-
stvení s doprovodným programem,“ upřesňuje
ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna.
Koncerty je ale možné zakoupit i jednotlivě.
Obecně lze říci, že až na některé výjimky, jsou
červencové pořady s vyšším počtem vstupe-
nek.
Kompletní program najdete na www.smetano-
valitomysl.cz. Vstupenky lze zakoupit nejen
přes web festivalu, ale také v síti Ticketportal.
Doprovodný program festivalu – strana 19 >

XIV. Smetanova
výtvarná
Litomyšl
Letošní rok je v mnohém slavnostní. Připo-
mínáme si 100. výročí založení republiky. Li-
tomyšl si však připomíná také celou řadu
dalších významných milníků, a sice jubilejní
60. ročník Smetanovy Litomyšle, 450 let od
položení základního kamene k výstavbě
zámku, 25 let od založení restaurátorské
školy nebo nedožité osmdesátiny výtvarnice
Ludmily Jandové. To vše a ještě mnohem více
rezonuje také v nebývale pestrém a boha-
tém programu čtrnácté Smetanovy výtvarné
Litomyšle, který nabízí tradiční pevný rámec,
ale také řadu nových počinů.

strana 14 >

Zpravodaj města Litomyšle

4. června 2018
Ročník XXVIII.6

Od otevření Vodních valů
uplynul již jeden rok

Zahájení lázeňské sezóny
láká stále více hostů 853 Nová kniha o krásách

přírody Litomyšlska

Blíží se jubilejní 60. ročník 
Smetanovy Litomyšle!
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM projednala závěrečný účet města Lito-

myšle za rok 2017 společně se zprávou o vý-
sledku přezkoumání hospodaření města za rok
2017. RaM doporučuje ZaM vyjádřit souhlas s ce-
loročním hospodařením města, a to bez výhrad.

 RaM souhlasí s povolením krátkodobých a ce-
lodenních uzavírek ulice Jiráskova ve dnech
od 14. 6. do 7. 7. 2018 za účelem konání akce Ná-
rodní festival Smetanova Litomyšl.

 RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
Smetanovo nám. horní část ve dnech 23. 6.
a 22. 9. 2018 za účelem konání akcí Starodávný
jarmark.

 RaM souhlasí s ponecháním dopravní zóny
„Tempo 30“  v lokalitě nové výstavby Na Prokopu
– Lidická minimálně do doby ukončení stavební
činnosti v této oblasti.

 RaM ukládá odboru místního a silničního hos-
podářství realizovat dopravní omezení v ulici Be-
nátská zamezující tranzitní dopravu touto ulicí
ve směru a úseku od mostu k ulici Trstěnická.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci
na projekt „Likvidace hydrogeologických vrtů“
do Národního programu Životního prostředí.
Podpora může dosáhnout až 90 % z celkových
způsobilých výdajů.

 RaM schvaluje přijetí dotace z Pardubického
kraje ve výši 25 000 Kč na náklady spojené s pří-
pravou a konáním festivalu vzdělávání Nakop-
něte svoji školu. 

 RaM schvaluje přijetí dotace z Pardubického
kraje ve výši 20 000 Kč na náklady spojené s pří-
pravou a konáním výstavy Litomyšl – hlavní
město současné české architektury ve dnech
5. dubna až 21. října 2018 v Národním technic-
kém muzeu v Praze.

 RaM souhlasí s přijetím dotace 15 000 Kč
od Pardubického kraje na podporu Toulovcových
prázdninových pátků 2018.

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM poskytnutí
individuální dotace ve výši 20 000 Nadačnímu
fondu Litomyšlského symfonického orchestru
na činnost v roce 2018 spojenou s koncertním
zájezdem do Levoče. 

 RaM schvaluje nákup pro CSP Litomyšl bez
výběrového řízení: Firma BERNKOP 16x speciální
seniorské křeslo na míru, cena celkem cca 87
500 Kč. Firma JECH 4x seniorské polohovací
křeslo Gavota v celkové ceně 83 000 Kč.

 RaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolu-
práci při zajištění péče o historický knižní fond
piaristické knihovny s Univerzitou Pardubice, Fa-
kultou restaurování. Více na www.litomysl.cz

Sedmnáctý květen
opět vodohospo-
dáře nepotěšil

Pozvánka
na jednání
zastupitestva

Litomyšl mezi
nejrychleji rostoucími
městy v kraji

Odkládání odpadu do košů ve městě 
ze strany podnikatelských subjektů
není v souladu se zákonem
Na základě sledování svozu odpadkových košů
z centra se město Litomyšl domnívá, že v nich
končí odpad z podnikatelských provozoven.
Proto bychom chtěli tímto článkem oživit prob-
lematiku nakládání s odpady a upozornit na po-
vinnosti, které pro tyto subjekty vyplývají ze
zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů
Při nakládání s odpady je třeba se řídit zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
a jeho prováděcími právními předpisy. Podle to-
hoto zákona je odpadem každá movitá věc,
které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo
povinnost se jí zbavit; původcem odpadu je
právnická nebo fyzická osoba oprávněná k pod-
nikání, při jejíž podnikatelské činnosti odpady
vznikají. Původcem odpadů jsou tedy nejen
velké firmy, ale také drobní živnostníci (např.
malé obchody, kadeřnice, účetní, provozovatelé
restaurací apod.) a i tito mají ze zmíněného zá-
kona řadu povinností, zejména pak:
1) původce je povinen odpady zařadit podle ka-
talogu odpadů (vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadů),
2) zajistit přednostně využití odpadu před jejich
odstraněním,
3) shromažďovat odpady utříděné podle druhů
a kategorií (je nutno dbát na třídění odpadu po-
dobnému komunálnímu, zejména musí být vy-
tříděny nebezpečné odpady, plasty, papír, sklo
a předány oprávněné osobě k využití či odstra-
nění samostatně podle jednotlivých druhů; zbylá
směs dále nevyužitelných odpadů kategorie

ostatní se pak zařadí jako směsný komunální
odpad),
4) zabezpečit odpady před nežádoucím znehod-
nocením, odcizením nebo únikem,
5) vést průběžnou evidenci odpadů; v případě,
že produkuje více než 100 kg nebezpečných od-
padů nebo 100 t ostatních odpadů za kalendářní
rok, je povinnost zasílat do 15. 2. následujícího
roku roční hlášení o produkci a nakládání s od-
pady prostřednictvím ohlašovacího portálu
ISPOP (www.ispop.cz), 
6) odpady může předávat pouze oprávněné
osobě, tj. firmě, která má příslušným krajským
úřadem udělen souhlas k provozování zařízení
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu
odpadů (seznam oprávněných osob je zveřej-
něný na stránkách https://isoh.mzp.cz/registr-
Zarizeni).
Dodržování těchto povinností podléhá případné
kontrole ze strany městského úřadu a za jejich
porušení lze uložit i pokutu. 
Z uvedeného vyplývá, že je podnikatel povinen
odevzdávat pouze oprávněným osobám a pl-
nění této povinnosti je pak povinen prokázat pří-
padné kontrole předložením smlouvy
na odstraňování odpadu uzavřené s oprávněnou
firmou (např. místní svozová firma LIKO SVITAVY
a.s.) nebo jinými oprávněnými firmami nebo do-
kladu o zakoupení známky na popelnici na pro-
vozovně firmy LIKO SVITAVY a.s. v Mařákově
ulici. Odpady vzniklé při podnikatelské činnosti
tedy nelze odkládat do odpadkových košů
města ani na jiná místa, která nejsou zákonem
určena k nakládání s těmito odpady. 
V případě, že se situace s odkládáním odpadu
do odpadkových košů nezlepší, požádá město
Litomyšl v podzimních měsících příslušné or-
gány státní správy o provedení systematických
kontrol plnění výše uvedených ustanovení
v těchto provozovnách. Město Litomyšl již nyní
investuje do vyvážení odpadkových košů cca 2,5
mil Kč/rok. Každé zvýšení intenzity vyvážení by
znamenalo podstatné navýšení této částky.

Pavel Jiráň, Alexandra Pandulová

Litomyšl se rozrůstá. Alespoň podle Českého
statistického úřadu, jehož zaměstnanci v uply-
nulých týdnech publikovali zajímavosti souvise-
jící s demografickým vývojem v Pardubickém
kraji. Za rok 2017 u nás přibylo 181 obyvatel, což
je ve sledovaném období a území druhý nejvyšší
přírůstek po Pardubicích (291), na třetím místě
ve srovnání skončila Přelouč (136). Největší
úbytky lidí pak statistici hlásí z Moravské Tře-
bové (-113), České Třebové (-96), Vysokého Mýta
(-72) a Chocně (-70). Nejmenší obcí z hlediska
obyvatel je Želivsko na Svitavsku se 33 usedlíky,
nejobydlenějším městem jsou pak Pardubice
s 90 335 obyvateli.
Přírůstek obyvatel s sebou samozřejmě nese
i nároky na kvalitu a dostupnost služeb. Pro po-
kračování pozitivního trendu například vedení
města v současné době zvažuje zainvestování
pozemků v Husově čtvrti. „Připravují se pod-
klady pro možnou výstavbu malometrážních ro-
dinných domů mezi Husovou čtvrtí a Vertexem,
jde o cca dvacet parcel, přičemž každá má roz-
lohu asi 500 metrů čtverečních,“ popisuje záměr
Antonín Dokoupil, vedoucí Oddělení rozvoje MěÚ
Litomyšl. V minulosti již takto vznikl prostor pro
výstavbu domů v lokalitě Na Prokopu. Na nárůst
obyvatel také město reaguje například zvyšová-
ním kapacity mateřských škol.
Ve zprávě statistiků najdeme další zajímavé
údaje. V Pardubickém kraji loni žilo 518 337 oby-
vatel. Ženy mají v zastoupení mírnou převahu,
v krajské populaci jich je 50,5 %. Průměrný věk
žijících obyvatel byl ke konci roku 2017 celkem
42,3 roku. -mv-

V druhé polovině května jsme zaznamenali
na Loučné v Nedošíně dvojnásobné znečištění
toku. Nejdříve byla Loučná zbarvena „do běla“ .
Toto se opakuje od předminulých let. Jedná se
vyloženě o nekázeň občanů při čištění barelů
s následným výplachem do dešťové kanalizace
či přímo do řeky. O tom jsme již psali minule
v článku o úskalí dešťových kanalizací. Vypátrání
takové epizody je pro orgány či vodoprávní úřad
složité. Následujícího dne po dešti 17. 5. došlo
opět k vypláchnutí, tentokrát městské čistírny
odpadních vod. Zapracovala příroda, dešťová
srážka byla takového charakteru, že náhlé zvý-
šení průtoku ve stokové síti v čistírně způsobilo
uvolnění nasedimentovaného kalu v dosazovací
nádrži přímo do odtoku do řeky. Naštěstí se jed-
nalo o krátkodobé znečištění, zatím bez dopadů
na vlastní ekosystém vodního toku. Vodoprávní
úřad MěÚ Litomyšl a Pardubického kraje nejen
tyto dopady, ale i provoz čistírny budou nadále
bedlivě monitorovat. A tak nadále z vodohospo-
dářského hlediska 17. květen byl nejdramatičtější
den v roce 1984, kdy Litomyšl postihla první no-
vodobá povodeň.
Jiří Randák, Olga Paclíková, vodoprávní úřad

Zveme občany na jednání zastupitelstva, které
se uskuteční ve čtvrtek 21. června od 16 hodin
v Klenutém sále zámeckého pivovaru. Na pro-
gramu budou majetkoprávní záležitosti a změny
v rozpočtu města. -az-

Červencové
uzávěrky Lilie
S ohledem na blížící se začátek prázdnin upo-
zorňujeme přispěvatele a inzerenty, že uzávěrka
pro zaslání podkladů pro červencové vydání Lilie
bude již 18. června 2018. Články, fotky a inzeráty
dodané redakci po tomto datu nebudou v tomto
vydání městského zpravodaje zveřejněny.  -az-
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Od otevření proměněných
Vodních valů uplynul již jeden rok

Uplynulé měsíce také ukázaly, jak Vodní valy
ještě více přizpůsobit zájmu veřejnosti. „Roční
fungování parku postupně ověřuje, jak se poda-
řilo naplnit potřeby a očekávání, s nimiž se pra-
covalo při přípravách obnovy nábřeží. Zároveň
se ukazuje směr dalšího rozvoje, a co je ještě
třeba zajistit pro dobrou údržbu parku. Vzhle-
dem k vysoké návštěvnosti má park například
vlastního správce, bude nezbytné navýšit množ-

ství odpadkových košů nebo upravit přístup
k brodu tak, aby snesl větší zátěž. To je zcela při-
rozený vývoj a zájem o park mi dělá velkou ra-
dost,“ doplňuje Jitka Přerovská, ředitelka Nadace
Proměny Karla Komárka, jejíž grant umožnil ob-
novu nábřeží a která městu dočasně přispívá
i na jeho další údržbu. V současné době se také
pracuje na výměně podlahy pavilonu, aby více
vyhovovala organizátorům kulturních akcí.
Díky uskutečněné proměně teď nábřeží přitahuje
během roku i nejrůznější akce pro veřejnost.
O prázdninách bude například venkovní pavilon
u Smetanova domu hostit pravidelné hudební
středy. V říjnu se Vodní valy zařadí na program
komentovaných prohlídek po revitalizovaných
parcích a stavbách moderní architektury pod
názvem ArchiMyšl.
Obnova nábřeží řeky Loučné probíhala v letech
2012–2017 a měla lokalitě vrátit funkce, o něž
místo přišlo kvůli necitlivým úpravám ve druhé
polovině 20. století. Především přiblížit řeku
zpátky každodennímu životu města, vytvořit pro-
stor, který budou lidé moci využívat k trávení vol-
ného času, a lépe propojit historickou část

Litomyšle s okolím řeky a parkem u Smetanova
domu. Řešení prostoru vzešlo z architektonické
soutěže Cena Nadace Proměny 2013 a pod novou
podobou Vodních valů jsou podepsáni architekti
Martin Rusina a Martin Frei. Ikonickou součástí
projektu se stalo dětské hřiště s atypickými her-
ními prvky od sochařů Dušana Zahoranského
a Pavly Scerankové.
Za financováním projektu stojí zejména Nadace
Proměny Karla Komárka, jež podpořila proměnu
z grantového programu Parky a po celou dobu
zajišťovala projektu také odbornou podporu.
Od nadace získalo město Litomyšl příspěvek pře-
sahující 23 milionů korun, samo na rekonstrukci
parku vynaložilo přes 7 milionů korun. Další fi-
nance města si vyžádala obnova části silnice
a chodníků na ulici Vodní valy, jejíž novou podobu
rovněž navrhli architekti Rusina a Frei. Tyto práce
stály necelých osm milionů korun.
S novým nábřežím řeky Loučné je možné se se-
známit i mimo Litomyšl. Díky celoroční národní
putovní výstavě Má vlast cestami proměn 2018
se teď představí na nejrůznějších místech po celé
České republice, společně s dalšími projekty ob-
novených veřejných prostranství a kulturních pa-
mátek. Vodní valy můžete v hlasování veřejnosti
podpořit na webu http://cestamipromen.cz/
Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli se letos
rovněž uchází o titul Česká cena za architekturu
2018. Mezi 145 díly přihlášenými do 3. ročníku
soutěže vyhlašované Českou komorou archi-
tektů je nábřeží jedním z pouhých dvou, které se
realizovaly na základě regulérní architektonické
soutěže. V Litomyšli byla soutěž součástí pod-
pory poskytované městu Nadací Proměny Karla
Komárka. A jistě není bez zajímavosti, že se ná-
břeží objeví v pátém vydání prestižní publikace,
která každé tři roky představuje výběr součas-
ných počinů krajinářské architektury, sestavený
mezinárodní odbornou porotou. Publikace
Landscape Architecture Europe, za níž stojí stej-
nojmenná nevládní organizace a mezinárodní
federace krajinářských architektů IFLA Europe,
vyjde letos v létě. 

-mv-, Jana Říhová, foto František Renza

Litomyšlská architektura 
jako návod pro ostatní města
Ve švýcarském Davosu se na začátku letošního
roku sešlo 40 evropských ministrů kultury, aby
na konferenci věnované stavební kultuře přijali
dokument Davoská deklarace 2018, v níž se sig-
natáři zavazují k prosazování kvalitní architek-
tury. 
Tento text se připravoval více než rok.
Ve skupině editorů pracovali experti z devíti
zemí, včetně členů Evropské rady urbanistů. Tito
odborníci vybrali město Litomyšl jako vzor
uplatňování politiky stavební kultury v praxi.
„Udělalo mi to obrovskou radost a jsem rád, že
si i v zahraničí všímají toho, jak se v Litomyšli
snažíme spojovat krásu, moderní architekturu
a funkčnost. Je to skvělá vizitka pro celé naše
město,“ říká k Davoské deklaraci starosta
Radomil Kašpar.
Dokument zdůrazňuje ústřední úlohu kultury pro
tvorbu kvalitního prostředí, v němž žijeme. Při-
pomíná, že stavění je samo o sobě součástí kul-
tury a současně pro ni vytváří prostor. Deklarace
také zdůrazňuje sdílenou odpovědností politiky
a občanské společnosti za životní prostředí a vy-
zývá evropské státy k vyvinutí maximálního úsilí
k prosazení vysoce kvalitní stavební kultury.
V reakci na podpis dokumentu zástupci ČR
uvedla Česká komora architektů, že se jedná
o důležitý další krok při prosazování kvality sta-
vební kultury, o kterou dlouhodobě usiluje.

Inspirace nejenom pro polské sousedy
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
v uplynulých týdnech oslovila vedení města
s nabídkou na prezentaci litomyšlských staveb-
ních projektů na mezinárodním kongresu TUP
(Towarzystwo Urbanistów Polskich), jehož se
zúčastní na 500 delegátů. „Cílem akce je na in-
formačních panelech zachytit urbanistický vývoj
v 21. století a ukázat tak, jak to v praxi funguje
v dalších částech Evropy. V současné době při-

pravujeme pro organizátory podklady, aby byla
na akci zastoupena i Litomyšl,“ vysvětluje Anto-
nín Dokoupil, vedoucí Oddělení rozvoje MěÚ Li-
tomyšl.
Inspiraci v Litomyšli hledají také představitelé
dalších českých měst. „Naše renomé už je ta-
kové, že u nás v poslední době byli zástupci
městských částí Prahy, Brna, Poděbrad, Frýdku-
Místku, Karlových Varů, Třeboně a mnoha
z mnoha dalších míst. Teď se k nám chystá de-
legace z Prostějova, celkem 18 lidí, kteří u nás
budou mít dvoudenní odborný seminář,“ dodává
Antonín Dokoupil. Porevoluční proměna Lito-
myšle je rovněž zachycena ve výstavě Davida
Vávry a Petra Volfa s názvem Litomyšl, hlavní
město současné české architektury. K vidění je
až do 21. října v Národním technickém muzeu
v Praze.
Místní architektuře se také věnuje Litomyšlský
architektonický manuál (LAM), zaštítěný
Městskou galerií Litomyšl. Jedná se o odborně-
popularizační databázi více než 100 nejvýznam-
nějších architektonických a uměleckých objektů,
souborů staveb i úprav veřejných prostranství,
které byly v Litomyšli realizovány od roku 1900
do současnosti. -mv-

V neděli 3. června 2018 jsme si připomněli přesně jeden rok od slavnostního otevření proměně-
ných Vodních valů a unikátního dětského hřiště. Za uplynulých dvanáct měsíců se ukázalo, že
Litomyšlané do této lokality chodí rádi a často. Ať už na hřiště s dětmi, nebo relaxovat po práci.
„Když jdu kolem, tak na hřišti vždy vidím děti, což mě těší. Jsem rovněž rád za to, že se v parku
kolem Smetanova domu konají různé společenské akce, naposledy třeba Den Země,“ říká k prv-
nímu roku života obnoveného nábřeží starosta Radomil Kašpar. 

Ocenění
Pardubického kraje
Pardubický kraj již popáté ocenil 2. května osob-
nosti, které přispěly k rozvoji regionu, šíří jeho
dobré jméno nebo vykonaly nějaký výjimečný
skutek. Ve Východočeském divadle v Pardubi-
cích předali zástupci kraje v čele s hejtmanem
Martinem Netolickým Ceny Michala Rabase
za záchranu, Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj
i jednu medaili hejtmana. Litomyšl zde měla
svého zástupce Karla Teleckého, který dostal
Cenu Za zásluhy o Pardubický kraj. Ocenění zí-
skal společně s Vojtěchem Sedláčkem za to, že
již dvanáctým rokem pořádají benefiční festival
Hudba pomáhá, který je zaměřený na podporu
handicapovaných dětí z Pardubického kraje.
Za dobu svého trvání festival získal zhruba 2,3
milionu korun určených na konkrétní pomoc pro
místní děti s různými formami postižení, kon-
certy navštívilo deset tisíc lidí a vystoupilo
na nich 62 hudebních skupin. Stejnou cenu zí-
skali Božena Koutná Ivanová, Miroslav Ludwig
a Vlastislav Novák. Cena Michala Rabase za zá-
chranu putovala organizaci Zdravotní klaun,
o.p.s., Ondřeji Slabému, Michalu Zölflovi, Ladi-
slavu Částekovi a Miroslavu Albertovi. Medaili
hejtmana získal Karel Kovář a Cenu médií pře-
vzala Rita Chalupníková. -az-
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

KDU-ČSL
STAROST STAROSTY
Vážení spoluobčané, nedávno se mi dostala
do rukou petice za obnovu hřiště na Okružní
ulici. Je to letos již několikátá podobná výzva
k řešení problému. Přimělo mě to k malému za-
myšlení. Nad sebou, ale i nad náladou ve spo-
lečnosti. Petiční právo je jedním z nástrojů jak
přimět „ty nahoře“, aby si všimli problému,
který trápí „ty dole“. Přiznám se však, že se
na petice dívám jako na poslední slušnou mož-
nost řešení problému, než přijdou na řadu křik
či soudní obsílky. Ačkoliv plně respektuji
právo na podávání peticí, chtěl bych naše ne-
spokojené občany o něco požádat. Naprosto
chápu, že se někomu nemusí líbit dopravní si-
tuace, stav dětského hřiště, hluk z hospod
a další věci, na které si v peticích Litomyšlané
stěžují. Domnívám se však, že by petice měla
být až minimálně druhým stupněm při řešení
problému.

„Co bychom tedy měli dělat, jak postupovat?“
ptáte se. Je to vcelku jednoduché, nejdřív si
o tom se mnou, prosím, přijďte promluvit.
Bude to znít jako fráze, ale od toho tu jsem. Byl
jsem zvolen pro to, abych Vás zastupoval a řešil
Vaše-naše problémy. Dost často se při osobní
schůzce takovéto záležitosti vyřeší snáze
a rychleji. Stačí zavolat, domluvit si schůzku
a v klidu mi říci, co vás trápí. Troufnu si říci, že
Litomyšl znám dost dobře, ale samozřejmě ne-
mohu vědět o všem. Proto ke mně už téměř
čtyři roky každý týden chodí občané se svými
problémy. Ať už se jedná o sousedské vztahy,
vyschlou vodu ve studni, rozbitou příjezdovou
cestu a další „drobnosti“, které nám všem ale
dost komplikují život.
Při těchto schůzkách vše probereme, pokud je
to možné, tak dáme podnět k nápravě, pokud
ne, tak navrhneme možná další řešení. Je to vý-
hodné pro Vás, protože mi v klidu odvyprávíte
celou historii, pro mě je zase důležité, že o tom

vím v předstihu, a mohu se vám snažit pomoci.
Pokud na schůzce nedojdeme k řešení, a i to
je možné, protože mé pravomoci jsou limito-
vané, pak dle mého názoru přichází správný
čas na petici.
Bohužel, nálada v dnešní společnosti, k níž vý-
razně napomáháme i my, politici, je taková, že
se často na problém, který by se dal řešit civil-
něji a příjemněji, odpovídá hned peticí bez
toho, aby před tím proběhla jakákoliv diskuse.
Lidově se tomu říká jít s kanonem na vrabce.
To mě velice mrzí, protože jsem na radnici šel
s tím, že budeme otevření komunikaci s občany
a chceme jim naslouchat. Osobně se i nadále
budu snažit řešit podobné problémy v před-
stihu a doufám, že najdu partnery k diskuzi.
Nebojte se, nekoušu.

Radomil Kašpar, 
starosta – tel. 461 653 300, 
radomil.kaspar@litomysl.cz

Generace 89 SNK
Smart City – Chytré město Litomyšl?
Wikipedie říká: „Chytré město je koncept, který
využívá digitální, informační a komunikační
technologie pro zvýšení kvality života ve měs-
tech. Zaměřuje se na efektivní využívání stáva-
jících a hledání nových zdrojů, snižování
spotřeby energií, eliminaci zátěží životního pro-
středí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro
veřejné účely.“
Je zřejmé, že z každé oblasti týkajících se no-
vých technologií, poznatků a trendů může být
do pojmu Chytré město zahrnuto téměř vše.
Ale teprve provázanost všech oblastí a jejich
spojení do funkčního celku může městu a jejím
obyvatelům přinést výhody, které povedou ke
zlepšení života ve městech, snížení negativních
dopadů na životní prostředí nebo optimalizaci
nákladů na provoz města.
Generace 89 si vytyčila za cíl pojem a koncept
Chytrého města nejen představit obyvatelům

Litomyšle, ale i zapojit místní obyvatele do pří-
padného procesu aplikace v každodenním ži-
votě. I když se jedná o relativně nový trend, je
jasné, že některá města jsou s tímto projektem
mnohem dále a mohou nám poskytnout uži-
tečná data, zkušenosti a příklady nebo rady, jak
se vyvarovat počátečních chyb. Jedním z měst
je Kolín, kde se při zavádění projektů smart city
zaměřili na čtyři strategické body – e-úřad, do-
pravu a parkování, Kolín v mobilu a elektronický
management.
Jedním z nejpalčivějších problémů Litomyšle je
parkování a doprava. Chytré technologie
a správně nastavené procesy dokáží při správ-
ném použití pomoci s optimalizací vytíženosti
parkování v centru a jeho nejbližším okolí, ne-
mluvě o možnosti optimalizace dopravy na prů-
tahu městem. Každý, kdo v Litomyšli žije, přesně
ví, o čem je řeč a co by i jen postupné zlepšování
znamenalo pro život ve městě.

Při hledání nápadů a informací týkajících se té-
matu Smart City jsme objevili tento úžasný
odkaz, kde je každá možná problematika vysvět-
lena a názorně popsána a určitě doporučujeme
se tam podívat: http://service.ihned.cz/smart-
city/. Zde je vidět, že každý problém ve městě
může mít elegantní řešení, pokud se na něj na-
hlíží v souvislostech a s vědomím, že každé
město je originál. Každé město by mělo mít ale
stejný cíl – zjednodušení a vylepšení života
svých obyvatel. Generace 89 proto bude při své
práci projekt Chytré město prosazovat nejen
ve volebním programu, ale i při další práci v za-
stupitelstvu a městských výborech a komisích.
Na závěr cituji expertku na Smart City Bernadett
Degrandele: „Města by měla problémy řešit,
ještě než začnou být vidět.“ A to není zrovna jed-
noduchý úkol...

David Edlman, Dan Brýdl
GENERACE 89

Litomyšlské informační centrum
pomáhá místním i přespolním už 25 let
Někdo tam chodí kupovat vstupenky na kon-
certy, jiní využívají služeb copycentra, další hle-
dají místní pamětihodnosti či mapky. Řeč je
o Informačním centru na Smetanově náměstí
v Litomyšli, které 23. června 2018 oslaví čtvrt
století existence. „Již od našeho vzniku zkvalit-
ňujeme poskytované služby a snažíme se jít
s dobou. Turistům nabízíme informace o míst-
ních památkách, dáváme jim tipy na výlety
po okolí i zajišťujeme průvodcovské služby. Lito-
myšlané k nám zase chodí nakupovat vstupenky
na kulturní akce, pro parkovací i dálniční
známky, nabízíme veřejný přístup k internetu,
tisk dokumentů, aktuální informace o dění
ve městě a mnoho dalšího,“ vyjmenovává ně-
které poskytované služby Blanka Brýdlová, ve-
doucí Informačního centra v Litomyšli. „Íčko“
na Smetanově náměstí bylo vůbec jednou z prv-
ních institucí tohoto druhu v České republice
a od roku 1995 je členem Asociace turistických
informačních center ČR.

V modernizovaných prostorách historické
budovy mohou návštěvníci listovat boha-
tou nabídkou propagačních materiálů
a vybírat z pestré nabídky litomyšlských
suvenýrů. Centrum rovněž pravidelně po-
řádá setkání se zástupci litomyšlských
podnikatelů z oblasti cestovního ruchu
a pořádá školení pro průvodce, jejichž
služby nabízí turistům ve čtyřech jazycích – an-
gličtině, němčině, francouzštině a ruštině. Zájem
o průvodcovství dlouhodobě narůstá, v roce 2016
se chtělo historickým centrem projít 1490 náv-
štěvníků, o rok později jich bylo již 1650.
Litomyšlské „íčko“ patří za uplynulých 25 let
k nejlepším informačním centrům v České repub-
lice, což potvrzují vítězství v soutěžích. V letech
2003 a 2006 převzali zástupci centra na praž-
ském Žofíně prestižní ocenění, a to první místo
v soutěži „O nejlepší soukromé informační cen-
trum v ČR“. Od roku 2010 bylo již 5x vyhlášeno
nejlepším Informačním centrem Pardubického

kraje. „Největším úspěchem posledních
let je bezesporu rekordní návštěvnost,
na konci roku 2016 jsme obsloužili přes
100 000 klientů. Velkou radost nám rov-
něž udělalo první místo v soutěži Infor-
mační centrum roku 2017 Pardubického
kraje. Osobně mě také velmi těší, že
od roku 2014 úspěšně obhajujeme certi-

fikát Českého systému kvality služeb,“ dodává
Blanka Brýdlová.
Do dalších let v informačním centru plánují
ve spolupráci s místními podnikateli znovu vydat
turistické slevové knížky, které mohou lidé použít
na vstupy do pamětihodností či je využít při pla-
cení aktivit a služeb v Litomyšli. „Cílem je udržet
vysoký standard poskytovaných služeb a naším
velkým přáním je rovněž spolupráce s městem
na vytvoření kvalitního turistického portálu, který
bude poutavý, přehledný a interaktivní pro turisty
i místní občany,“ říká na závěr vedoucí informač-
ního centra. -mv-
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Zahájení litomyšlské lázeňské
sezóny láká stále více hostů
Lázeňských šviháků a krásně obleče-
ných dam i dětí na pomyslné lázeňské
kolonádě letos opět přibylo! Jsme velmi
rádi, že se vám akce líbí, a již teď pře-
mýšlíme, jak v příštím roce zlepšit vaše
pohodlí. Prozradíme v tuto chvíli, že by-
chom rádi přidali další centrum Lázní
ducha – okolí Smetanova domu. Nově rekon-
struované hřiště na Vodních valech si říká o to,
aby právě zde byla jakási dětská zóna. Zámecké
návrší bude zónou relaxační a klidovou. Na lá-
zeňskou kolonádu vrátíme více oblíbených lavi-
ček a připravíme zázemí pro umělce…. 
Nápadů na zlepšení máme již teď celou řadu, tak
si do diářů poznamenejte: poslední víkend
v dubnu 2019 – Zahájení 8. litomyšlské lázeňské
sezóny.  
A ptáte se, kolik tady asi tak mohlo být během
Lázní ducha návštěvníků? Již máme k dispozici
čísla z průzkumu návštěvnosti podle tzv. zbyt-
kových dat mobilních telefonů. Od 25. do 29.

dubna 2018 navštívilo Litomyšl celkem
bezmála 33.000 návštěvníků! Důležité je
také zmínit základní pravidla měření:
návštěvník se v našem městě musel zdr-
žet minimálně 3 hodiny a vyloučeni
z těchto statistik jsou všichni, kteří v Li-
tomyšli bydlí, pracují či studují. Víme

také, kolik se uskutečnilo v tomto období přeno-
cování. Číslo 6.324 je důkazem, že záměr zdržet
hosty v Litomyšli přes noc se daří. Velká část tu-
ristů využila pohostinnosti svých příbuzných či
přátel, ale plno bylo i v hotelech a penzionech.    
Díky obdobnému průzkumu, který byl realizován
již v roce 2017, 2015 a 2014, vidíme i to, jak roste
návštěvnost Lázní ducha v čase. Tak například
v roce 2014 zde bylo asi 14 tisíc návštěvníků,
v roce 2017 již více než 27 tisíc návštěvníků
a letos ještě o 6 tisíc návštěvníků víc!  
Ještě jednou děkujeme všem za pomoc s orga-
nizací této akce. Sponzorům a partnerům za vel-
korysost a vám ostatním za překrásné kostýmy

Nástěnný kalendář „Příběh
zámku Litomyšl“, který vydalo
město Litomyšl získal první místo
v kategorii „Kalendář obce“
v soutěži „Kalendář 2018“.
Ve stejné soutěži získal kalendář
z Litomyšle ocenění již v minulém
roce – tehdy to bylo za grafické
zpracování. Kategorie „Kalendář
obce“ je samostatnou oceňova-
nou skupinou, která se podle po-
roty důležitá, protože: „Kalendáře
se stávají zprostředkovateli atmosféry daného
místa a napomáhají rozvíjet cestovní ruch.“ 
Nástěnný kalendář „Česko-UNESCO-Slovensko“
se dostal do úzkého výběru v kategorii „Cena
za podporu cestovního ruchu“ a stolní kalendář
„Za zážitky do měst UNESCO a České inspirace“
byl v úzkém výběru v kategorii „Stolní kalen-
dáře“. Kalendáře v úzkém výběru byly vystaveny
v rámci veletrhu Reklama, polygraf v pražských

Letňanech. Dodejme, že celkem
bylo do soutěže v letošním roce
přihlášeno 91 kalendářů.           
Kalendáře „Česko-UNESCO-Slo-
vensko“ získal navíc také 2. místo
v soutěži Turist Propag 2018
v kategorii „Turistická informace
roku 2018 – nástěnné, stolní
a kapesní kalendáře“. 
Velké poděkování patří tiskárně
H.R.G., která všechny kalendáře
bezchybně vytiskla, dále Jiřímu

Mělnickému z tiskárny H.R.G, který je podepsaný
pod grafickou stránkou všech kalendářů, René
Klimešovi za pomoc s textovou částí litomyšl-
ského kalendáře a samozřejmě všem fotogra-
fům, jejichž výtvory dnes dělají radost bez
nadsázky v tisících domácností v celé České re-
publice.         

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Kalendáře na rok 2018 slaví úspěchy

Už třináctým rokem bude po celé léto projíždět
Českomoravským pomezím cyklobus, který vás
přiblíží k turisticky atraktivním místům tohoto re-
gionu. Pro všechny příznivce cyklistiky i pěší tu-
ristiky je ale v letošní sezóně připravena spousta
novinek. Patří k nim nejen nová trasa stávajícího
cyklobusu, ale zejména rozšíření celého projektu
o nové linky. Z Litomyšle se tak můžete vydat
na pěší či cyklistický výlet rovnou čtyřmi autobusy
uzpůsobenými pro převoz kol a navštívit ještě více
zajímavých míst než v předchozích letech.

• Linka 680017 (23. 6. – 2. 9.) – pokud chcete vy-
razit třeba na rozhlednu na Kozlově, k cyklostez-
kám na Orlickoústecku nebo do automobilového
muzea ve Vysokém Mýtě, vyjíždí váš autobus
z Litomyšle v 11.08 hod.
• Linka 650555 (10. 6. – 30. 9.) – cyklobus vyráží
z Litomyšle v 10.32 hod. a zaveze vás na zámek
v Nových Hradech, do Toulovcových maštalí,
k rozhledně Terezka u Proseče, do Borové či Po-
ličky a odpoledne pak do oblasti Žďárských
vrchů a k Sečské přehradě. 
• Linka 680948 (2. 6. – 30. 9.) – z Litomyšle se
můžete vydat ráno v 7.15 hod. do Čenkovic
a na Dolní Moravu.

• Linka 700949 (2. 6. – 30. 9.) – autobus vyjíždí
z Litomyšle v 7.00 hod. a míří na Masarykovu
chatu na Šerlichu.

Cyklobusy budou v provozu každou sobotu a ne-
děli i o státních svátcích. Na linkách bude platit
jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy
dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je
možné využít také zvýhodněné rodinné, síťové
a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace
o provozu cyklobusů a tipy na výlet jsou uve-
deny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
Letáky s jízdními řády, mapkou a tipy na výlet
budou v průběhu června distribuovány do všech
domácností v Litomyšli a k dispozici budou také
v informačních centrech a na řadě dalších míst
regionu.
I letošní provoz cyklobusů v Českomoravském
pomezí je realizován díky spolupráci měst Lito-
myšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vy-
soké Mýto za podpory Pardubického kraje.
Tak tedy vzhůru na výlet! Přejeme vám šťastnou
cestu plnou nezapomenutelných zážitků. 

Jiří Zámečník,
marketingový manažer

Cyklobusem Českomoravským
pomezím s řadou novinek

a výbornou náladu, kterou jste rozdávali všude
kolem!
Pravděpodobně není mnoho míst, kde dokáží
s takovým úspěchem a pozorností otevřít něco,
co ve skutečnosti tak úplně neexistuje. 

Michaela Severová, 
členka organizačního výboru lázní ducha 

Využívejte slev 
pro rodiny s dětmi
– Rodinné pasy
Cílem projektu Rodinné pasy, podporovaného
Pardubickým krajem, je přímá pomoc rodinám
s dětmi. Nabídkou slev bychom rádi zlepšili pří-
stupnost k širokému spektru kulturních akcí,
zboží a služeb. Nabídka je o to zajímavější, že
slevy lze uplatnit na mnoha místech v rámci
České republiky.
Zájemci o Rodinné pasy mohou využívat slevy
z oblasti kultury a sportu, nákupů (oděvy, elekt-
ronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb
(např. restaurace, ubytování, dovolené). Největší
slevy jsou nabízeny v oblasti volnočasových ak-
tivit, u poskytovatelů, které jsou příspěvkovými
organizacemi Pardubického kraje, obcí a měst.
Jedná se o muzea, koupaliště, divadla, památ-
kové objekty, lázně, sportoviště a kulturní akce.
Projekt je určen pro rodiny (i neúplné), alespoň
s jedním dítětem do 18 let, trvale žijící v Pardu-
bickém kraji. Registrace je ZDARMA na adrese
www.rodinnepasy.cz.            Miroslav Beránek

Budeme mít nové
vánoční osvětlení?
Jsme v polovině roku 2018, což znamená, že se
opět neodvratně blíží doba Vánoc. Na pečení cu-
kroví a nákup dárků máme ještě dost času, ale
na radnici se v předstihu pracuje na doplnění vá-
noční výzdoby ve městě. Kromě sjednocení po-
doby světelných řetězů a žárovek se také
zvažuje využití nových konzolí na sloupech ve-
řejného osvětlení na Smetanově náměstí.
Na nich byly v minulých týdnech například pou-
tače ke Gastroslavnostem M. D. Rettigové
a v prosinci bychom na nich mohli vidět ozdoby
s vánoční tématikou. -mv-

Dělníci začali
pracovat na nové
budově na hřbitově
Na začátku února letošního roku jsme veřejnost
informovali o plánech města s litomyšlským hř-
bitovem. Jako jeden z hlavních cílů radnice bylo
v textu uvedeno zahájení výstavby dvou budov,
v nichž budou prostory pro správu hřbitova, so-
ciální zařízení a sklady. Po několika letech inten-
zivního plánování a projednávání se v květnu
roku 2018 začalo s realizací projektu. „Mám
z toho opravdu velkou radost, protože jsme to
lidem slíbili a kvůli výběrovým řízením a úpra-
vám projektu to trvalo déle, než se mi líbí. Teď
už, doufám, žádné komplikace nenastanou a zá-
zemí pro správce společně s toaletami budou
hotové na podzim letošního roku,“ nechal se sly-
šet starosta Radomil Kašpar.
Na přípravě projektu se začalo pracovat v roce
2014, ale kvůli neočekávaným událostem mu-
selo dojít k oddálení zahájení prací. Nejprve se
tak stalo kvůli špatnému stavu staré márnice,
který nedovolil plánovanou rekonstrukci, takže
vedení města po konzultaci s odborníky roz-
hodlo o vybudování zcela nových budov. V roce
2017 se uskutečnilo výběrové řízení, ze kterého
však nevzešel vítěz, a proto se muselo vypsat
nové. Výstavba bude stát 4,6 milionu Kč.  -mv-
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 30. června 2018 se dožívá významného život-

ního jubilea, 80 let, naše maminka, babička
a prababička paní Žofie Jánová z Litomyšle.
Do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a op-
timismu přejí dcery Lenka a Eva s rodinami

 Rádi bychom touto cestou poděkovali Lito-
myšlské nemocnici za příkladnou péči o paci-
entku paní Hanu Kahanovskou. Děkujeme
zejména panu primáři MUDr. Juraji Bónovi a ko-
lektivu na oddělení ARO, dále panu primáři
MUDr. Tomášovi Ducháčkovi a MUDr. Andree
Svatošové, celému kolektivu oddělení JIP a in-
terní oddělení-ženy. Naší mamince všichni velice
pomohli překonat zdravotní potíže, které ji po-
stihly dne 15. března 2018, kdy byla následně
převezena RZS z nemocnice v Ústí n. O. do ne-
mocnice v Litomyšli. Stanovením správné dia-
gnózy a následující péčí se celému kolektivu
podařilo maminku dostat z poměrně rozsáhlých
zdravotních problémů. Děkujeme za profesi-
onálně odvedenou práci a přejeme Litomyšlské
nemocnici co nejvíce spokojených pacientů!
Jménem paní Hany Kahanovské děkuje manžel
Štefan Kahanovský, syn Radko, dcery Karin
a Rút

 Poděkování organizátorům 
Běhu novoveskou přírodou
Kdo se v sobotu 12. 5. 2018 zúčastnil 2. ročníku
Běhu novoveskou přírodou, který pořádalo
Dobrovolnické centrum při Farní charitě Lito-
myšl, jistě nelitoval. Byla to báječně připravená
akce pro zkušené běžce i pro úplně malé děti,
pro které byla trasa ozvláštněná soutěžemi
a úkoly. Organizátoři mysleli na občerstvení,
kterého bylo dostatek a za lidové ceny, mysleli
na pohodovou atmosféru, kterou zajišťoval

Vojtěch Toman pouštěním kvalitní hudby a ne-
zapomněli ani na hravé typy, kterým adrenalin
stoupá s možností výhry v tombole. Zajištěna
byla zdravotnická pomoc, a kdo měl odvahu,
mohl si nechat změřit, jak je na tom s tukem
v těle. Počasí bylo jako na objednávku a každý
si přišel na své. 
Běhu se, podle informace organizátorů, úča-
stnilo 212 běžců a výtěžek celé akce činil 37.399
Kč, které poputují do Speciální základní školy
Litomyšl. 
Jménem žáků a pedagogů celé školy děkuji dob-
rovolníkům, sponzorům, podporovatelům,
zkrátka všem dobrým duším, které se na akci
jakkoli podílely, za krásné odpoledne a za štědrý
dar, který využijeme na nákup pomůcek a pod-
poru dětí z naší školy. 
Ludmila Sršňová, zástupkyně ředitele, Speciální
základní škola Litomyšl 

 V červnu uplynou 2 roky od úmrtí pana Miro-
slava Škrdly. Vzpomínáme na jeho bohatý život
s obdivem a láskou v srdcích. Rodina Škrdlova

ZAMYŠLENÍ

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Z ateliérů Unie výtvarných
umělců pardubického regionu • Zahájení 7. se-
zóny v Lázních ducha • Zapomenutý velikán
české literatury Zdeněk Matěj Kuděj • Férová
snídaně v Klášterních zahradách • Odchyt
ptáků za „Wembley" • Gastroslavnosti Magda-
leny Dobromily Rettigové 2018 •

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Člověk v Boží zahradě 
„Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.
V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, 5
nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani
nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin
Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člo-
věka, který by zemi obdělával. 6 Jen záplava vy-
stupovala ze země a napájela celý zemský
povrch. 7 I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach
ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak
se stal člověk živou duší. 8 A Hospodin Bůh vy-
sadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam
člověka, kterého vytvořil. 9 Hospodin Bůh dal vy-
růst ze země všemu stromoví žádoucímu na po-
hled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady
pak stromu života a stromu poznání dobrého
a zlého. 10 Z Edenu vychází řeka, aby napájela
zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní
toky. ... Hospodin Bůh postavil člověka do za-
hrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 16
A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého
stromu zahrady smíš jíst. 17 Ze stromu poznání
dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys
z něho pojedl, propadneš smrti.“  (kniha Genesis
2, 4-10 a 15-17) 
Zahrada Eden byla vitrínou uchvacující nádhery,
kterou Bůh připravil pro své stvoření. Eden ne-
vznikl náhodou. Byl učiněn pro člověka, aby
v něm prožíval krásný naplněný život a radoval
se z něho. Je třeba podotknout, že Bible se ne-
zabývá evolucí, ale informuje nás, že svět byl
stvořen super-inteligentní bytostí – Bohem. Bib-
lický pohled na stvoření není v rozporu s po-
znatky vědy, ale je v rozporu s každým světovým
názorem, v němž na počátku všeho není Bůh –
Stvořitel. Ohledně stvoření bychom se měli vy-
hnout černo – bílé polarizaci myšlení. Studenti
Bible musí dbát na to, aby nepřipisovali Bibli
myšlenky, o kterých se nezmiňuje, a studenti

vědy nesmí vkládat vědě do úst slova, která ne-
říká. 
Není až tak důležitý proces stvoření, ale původ
a důvod stvoření. Svět není produktem slepé ná-
hody a pravděpodobnosti – byl stvořen milujícím
Bohem. Co je však ještě důležitější, odhaluje
nám, jaký je důvod stvoření – kdo tento Bůh je
a jaké má záměry. Odkrývá nám osobnost Boha,
jeho charakter a plán, který má se svým stvoře-
ním. Také nám prozrazuje, po čem Bůh ze všeho
nejvíc touží: mít důvěrný vztah s lidmi, které
stvořil. Bůh učinil rozhodný krok ke společenství
s lidmi skrze svou historickou návštěvu na této
planetě ve svém Synu Ježíši Kristu. Tohoto Boha,
který stvořil vesmír, můžeme znát velmi osob-
ním způsobem. 
Zmínka o tom, že člověk byl stvořen ze zem-
ského materiálu, v sobě nese informaci, že člo-
věk bez Božího daru života nemá větší cenu než
prach. Voda, minerály a trochu bílkoviny na na-
šich hmotných tělech nemají opravdu mimořád-
nou cenu. Samo tělo je jen neživým materiálem,
dokud ho Bůh neoživí „dechem života“. Prach ze
země a dech života od Boha vytváří živou duši –
člověka. Člověk tedy nemá duši, ale je duší živou.
Když Bůh odejme svůj životodárný dech, naše
těla se změní v prach a tím končí i živá duše.
Po smrti člověka duše neexistuje sama o sobě,
je vždy tvořena prachem ze země a Božím de-
chem života – tedy existuje jen tehdy, když je
člověk živ.
Proto lidský život a jeho hodnota pramení z Bo-
žího Ducha. To nám výstižně ukazuje, jak velice
Boha potřebujeme. Skutečnost je taková, že
zdrojem života a hodnoty člověka je Bůh ves-
míru, a on se rozhodl, že ti tento tajemný a zá-
zračný dar dá. Proto si ho važ a vzdej Bohu čest
a slávu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Takový je příští věk, jak
jsou vychovávaní příští jeho občané.
     J. A. Komenský

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let Marie Novotná
    Zdeněk Javůrek
    Bronislav Tomášek
85 let Lidmila Nováková
    Jitka Černá
    Marie Kopecká (Pohodlí)
90 let Marta Novotná
91 let Růžena Kábrtová
92 let Jarmila Sláčíková
93 let Helena Irová
97 let Marie Vacková
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Milan Matura, Svitavy – Eva Šmejcová,
Svitavy  •  Jiří Fidra, Budislav – Radka
Horáková, Budislav  •  Miloš Dvořák,
Litomyšl – Monika Skálová, Litomyšl 
• Jan Král, Litomyšl – Jolana Nedvědová,
Brno  •  Ondřej Výtisk, Lanškroun –
Karolina Klimešová, Červená Voda
•  Ondřej Šebesta, Oznice – Lenka
Nádvorníková, Litomyšl  •  Michal Střeštík,
Litomyšl – Kamila Dubská, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Andrejem Soĺavou (67 let)
Annou Žabkovou (81 let)
Milošem Glänznerem (63 let)
Zdeňkem Rychtaříkem (81 let)
Vladimírem Faltysem (84 let)
Alenou Nohavcovou (73 let)
Jarmilou Holomkovou (86 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 květnu jsme přivítali následující 
miminka:
Aleš Štefl, Julie Kilb, Dorota Karlíková,
Rastislav Kostolanský, Oliver Nonn, Adéla
a Zuzana Černíkovy, Adéla a Nela Rejma-
novy, Alfréd Bartoš.

Jsou tu nebesa, je tu země a jsme tu i my. Vše,
co vidíme a zakoušíme, stvořil Bůh z lásky. 
1. Mojžíšova začíná slovy: Na samém počátku
historie naší země stojí Bůh – Stvořitel. Jemu po-
děkujme za život, který nám dal a stále dává.

Čestmír Šťovíček, 
kazatel Církve adventistů sedmého dne

Uzavírka knihovny
Městská knihovna oznamuje, že v souvislosti
s přechodem na nový knihovní systém KOHA je
nucena ve dnech 29. května až 16. června pro-
vést revizi svého knihovního fondu. V důsledku
toho nebude možné v této době knihy aj. vypůj-
čené dokumenty vracet a nové si vypůjčit. Om-
louváme se za vzniklou nepříjemnost. Opět se
na vás těšíme v pondělí 18. června.

Jana Kroulíková
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135 let – 20. 6. 1883 zemřel Alois Vojtěch Šmi-
lovský, český spisovatel, profesor na gymnáziu.
Do Litomyšle přišel v roce 1873 jako literát zvuč-
ného jména, učil češtinu, matematiku a fyziku, pů-
sobil jako školní inspektor. Byl přítelem Terézy
Novákové a Aloise Jiráska a napomáhal kultur-
nímu rozvoji Litomyšle. Z jeho všestranného díla
přetrvaly prozaické příběhy ideálních hrdinů z ma-
loměstského nebo venkovského prostředí.
115 let – 30. 6. 1903 se v Litomyšli narodil Jan Ob-
rtel, lékař, dermatovenerolog, profesor a před-
nosta kožní kliniky fakulty Univerzity Karlovy,
autor odborných knih. Byl předsedou českoslo-
venské dermatologické společnosti a redaktor Če-
skoslovenské dermatologie (1960-70).
55 let – 7. 6. 1963 zemřel Antonín Kolář, filozof,
historik, překladatel profesor, děkan a později rek-
tor Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku
1943 žil v Benátkách u Litomyšle, autor prací
z dějin antické literatury, napsal více než 200 re-
cenzí, článků a 30 samostatných publikací. 
25 let – 23. 6. 1993 zemřel v Anglii prof. RNDr.
Zdeněk Kopal, DrSc., astronom, matematik, vy-
sokoškolský učitel, jeho rodný dům stával před
dnešním hotelem Dalibor v Litomyšli. Studoval
na Univerzitě Karlově, obor matematika, fyzika
a astronomie, dále v Cambridgi, na Harvardu.
Po válce přijal místo profesora astronomie na uni-
verzitě v anglickém Manchesteru, kde působil až
do konce svého života. Publikoval více než čtyři
stovky vědeckých prací a padesát knih, podílel se
na přípravách projektu Apollo, jeho hlavní přínos
v astronomii spočívá ve studiu dvojitých hvězd.
V květnu 1991 převzal v Litomyšli čestné občan-
ství. Na základě Kopalova výslovného přání byla
část jeho vědecké pozůstalosti uložena do lito-
myšlského okresního archivu.
10 let – 25. 6. 2008 se na věži staré radnice v osm
hodin a pět minut večer zastavily hodiny. Nejdelší
výpadek v dodávkách elektrického proudu v lito-
myšlské historii způsobila bouře, doprovázená
přívalovými srážkami a silným nárazovým vě-
trem. Vichřice poškodila řadu objektů a aut, velké
problémy působily padající stromy, které na řadě
míst trhaly elektrické vedení a blokovaly silnice.
Bouře zasáhla i festival Smetanova Litomyšl, or-
ganizátoři festivalu museli zejména kvůli výpadku
elektrického proudu předčasně ukončit předsta-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

červen 2018

Smetanovo náměstí – dům čp. 100
Patří k památkově nejvýznamnějším městským objek-
tům, má totiž zcela výjimečně zacho-
vány gotické konstrukce. Dům byl
založen na parcele nepravidel-
ného půdorysu, hlavní budova
při Smetanově náměstí je
o polovinu užší než ve své
zadní části. V 19. století zde
bývala vinárna U Hermanů,
kde se scházela přední spo-
lečnost města. Dceru vinárníka
Josefa Hermana Josefu si roku
1825 vzal za manželku valdštejnský
úředník Jan Mařák a 29. března 1832 se jim narodil syn
Julius Edvard, později přední český malíř, profesor kraji-
nářské speciálky na AVU v Praze a také její první rektor,
představitel novoromantismu v krajinomalbě, soustředil
kolem sebe v tzv. Mařákovské škole řadu vynikajících
malířů.
Na domě je umístěna pamětní deska Julia Mařáka, kterou
vytvořil v roce 1913 sochař a medailér Josef Šejnost.
Za nacistické okupace musela být kovová deska sejmuta,
ale naštěstí nebyla roztavena a mohla tak být opět
na rodný Mařákův dům po 2. světové válce navrácena.

Lenka Backová 

HISTORICKÉ POHLEDY

vení. Mezitím co se vyděšení lidé schovávali pod
arkádami, padaly pod náporem větru v zámecké
zahradě stromy a ze střechy zámku létaly tašky. 
25 let – 23. 6. 1993 byla přestřižena páska a slav-
nostně otevřeno Informační centrum na Smeta-
nově náměstí jako jedno z prvních v České
republice za asistence paní Livie Klausové. Info-
centrum je od roku 1995 členem Asociace turis-
tických informačních center ČR, vydalo během své
existence řadu tiskovin a propagačních materiálů
a patří k nejlépe hodnoceným informačním cen-
trům v České republice. 
25 let – 26. 6. 1993 byla slavnostně otevřena
zcela unikátní evropská památka – Portmoneum
– Museum Josefa Váchala. V roce 1991 koupil dům
Ladislav Horáček, zakladatel nakladatelství Pa-
seka a velký obdivovatel Josefa Váchala. Ve spo-
lupráci s restaurátory pod vedením Jiřího Látala
a architektem Mikulášem Hulcem proběhly zá-
chranné práce. Váchalova románová vize se tak
stala skutečností – dům byl nazván Portmoneum.

Lenka Backová 

Nové knihy
v litomyšlské
knihovně
Bell, Darcey – Nebezpečná laskavost, Wood,
Barbara – Vzdálená řeka, Koubková – Zabitý
před klášterem, Pawlowská – Zase zoufalé ženy
dělají, Ruff, Matt – Lovecraftova země, Češka –
Případ českého knížete, Jacobson – Sedmá oběť,
Meacham – Alyin dům, Moore, Kate – Felix z ná-
stupiště č. 1, Penny, Louise – Světelný klam: pří-
pady, Nesbo, Jo – Macbeth, Grisham, John –
Obchodník, Talty, Stephan – Černá ruka: epický,
Ness, Patrick – Nejdelší den Adama T., Lee,
Sungju – S každou padající hvězdou, Hůlová,
Petra – Stručné dějiny Hnutí, Ekberg, Anna –
Šťastně až do smrti, Basson, Mary – Ella & Kan-
dinský, Child, Lee – Půlnoční linka, Cornwell –
Blázni a smrtelníci, Rollins – Koruna démonů,
Marcus, Martha – Modrý medailon, Carlin, Laura
– Bezbožník, Bauer, Jan – O život princezny, Ley,
Rosanna – Návrat do Mandalaje, Ludvíková –
Zakázané uvolnění, Šranková, Eva – Izabela a její
lásky, Pollard, Helen – Hotýlek v údolí Loiry

MgA. David Zeman, DiS. nás nečekaně opustil
v pondělí  7. května 2018.

Narodil se 18.
12. 1973 v Ná-
chodě, vyrůs-
tal v Poličce,
kde také ab-
solvoval gym-
n á z i u m .
Následně stu-
doval  v Li-
t o m y š l i
restaurování
v několika for-
mách studia,
nejprve v po-
m a t u r i t n í m
studiu (abs.

1996), následně Vyšší odbornou školu restauro-
vání a konzervačních technik (abs. 1997), poté
bakalářský a magisterský stupeň studia na Fa-
kultě restaurování Univerzity Pardubice. Magis-
terský obor restaurování architektonických děl
a povrchů architektury ukončil v roce 2017. V Li-
tomyšli zakotvil, během studia zde začal žít
a od roku 2018 se stal zaměstnancem fakulty –
zapojil se do realizace odborného projektu. 
V průběhu svého bohatého profesního života se
účastnil různých výstav, seminářů, mezinárod-
ních konferencí a workshopů, do nichž se ak-
tivně zapojil a přednášel. Restaurátorem byl
nepřetržitě od roku 1998. K jeho nejzajímavějším
restaurátorským realizacím patří mj. restauro-
vání nástěnných maleb a sgrafit na fasádě
hradu Grabštejn, v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Sedlci – Kutné Hoře a v minaretu z 11.
století v Erbilu (Severní Irák, Kurdistán). Rovněž
pracoval v lednicko-valtickém areálu, v klášteře
v Broumově nebo v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. V po-
sledních letech byla jeho nejvýznamnější reali-
zací práce na státním zámku Kunštát. S týmem
svých spolupracovníků provedl průzkum, odkryv
a restaurování nástěnných maleb v nevelké
místnosti 1. patra paláce původního hradu (první
zmínka o hradu z roku 1279, malby prozatím da-
továny v rozmezí poslední čtvrti 13. století až
první poloviny 14. století). Na všech čtyřech stě-
nách místnosti byly odhaleny a restaurovány fi-
gurální nástěnné malby s patrně profánní
tematikou. Jde o mimořádně významný nález,
neboť malba s více než 60 postavami u nás
nemá z hlediska tématu, ale i rozsahu a stavu
dochování prakticky srovnání. V Litomyšli se
s Davidovou prací můžeme denně setkávat
ve Váchalově uličce, kterou spolu se svými ko-
legy vyzdobil sgrafity s motivy z Váchalova Kr-
vavého románu.  
David byl milý, přátelský a bezprostřední člověk,
pracovitý kolega a férový kamarád. Bez jakých-
koli pochybností ho lze řadit k jedněm z nejlep-
ších absolventů Fakulty restaurování Univerzity
Pardubice. Z hlediska profesního splňoval profil
restaurátora, který ve své práci spojuje skvělé
výtvarné schopnosti a dovednosti se schop-
nostmi na vysoké odborné úrovni pracovat
s komparací výsledků výzkumů v oblasti přírod-
ních i humanitních věd. Z tohoto pohledu profil
Davida jako absolventa školy a praktikujícího re-
staurátora v plné míře naplňoval cíle konceptu
oborové struktury výuky na Fakultě restauro-
vání. Bohužel tato výrazná osobnost restaurá-
torského oboru odešla až příliš brzy.
Čest jeho památce.

Vedení Fakulty restaurování
Univerzity Pardubice 

Vzpomínka
na Davida
Zemana



Začaly opravy silnice I/35
Mor včelího plodu
Český svaz včelařů, z.s., Základní organizace Li-
tomyšl se na vás obrací s následující prosbou.
Na území našeho včelařského spolku bylo prvně
lokalizováno ohnisko moru včelího plodu. Toto
ohnisko bylo v Dolním Újezdě a je již zlikvido-
váno. Státní veterinární správa vyhlásila
ochranné pásmo, zahrnující katastrální území
Desná u Litomyšle, Dolní Újezd u Litomyšle,
Horní Újezd u Litomyšle, Nová Ves u Litomyšle,
Osík, Pohodlí a Vidlatá Seč. Včelaři pod dohle-
dem SVS provádějí veškerá potřebná povinná
i dobrovolná opatření k zamezení šíření nákazy.
Protože se jedná o infekční onemocnění včelího
plodu, nepřenosné na dospělé včely a už vůbec
ne na jiné živočichy, či dokonce člověka, nemají
občané a spotřebitelé medu a dalších včelích
produktů důvod k jakýmkoliv obavám.
Protože však tato choroba může v naší lokalitě
přetrvat v divokých včelstvech, která samo-
zřejmě nejsou léčena ani jinak kontrolována
a mohla by tak opakovaně způsobovat přenos
nemoci na hospodářská včelstva, prosíme vás
jako zástupce obcí našeho regionu a vaším pro-
střednictvím i všechny občany o spolupráci.
Zjistíte-li, že se ve vašem okolí pohybuje či usídlil
včelí roj, bez ohledu na to, zda někoho fyzicky
obtěžuje, nebo ne, kontaktujte, prosím, bezod-
kladně nejbližšího včelaře nebo tyto zástupce
ZO ČSV Litomyšl, kteří zajistí pomoc:
Jiří Brokeš, předseda, 774 895 175
Miloslav Doseděl, zdravotník, 737 624 229
Ing. Jindřich Petr, jednatel, 608 821 605
V žádném případě neusazujte roje neznámého
původu do úlů ani je nikam nepřevážejte, pro-
tože tímto počínáním byste velmi poškodili
místní včelaře a v konečném důsledku i přírodu
ve svém okolí.
Předem děkujeme za vaši pomoc a pochopení!
Za výbor Českého svazu včelařů, z.s., ZO Litomyšl

Jindřich Petr, foto: Oldřich Kladivo

Seznamte se s přírodou
Litomyšlska v nové publikaci
Chodíte rádi relaxovat do okolní přírody? Pokud
ano, tak pro vás máme tip na zajímavou knihu.
Jmenuje se Příroda Litomyšlska a dozvíte se v ní
informace o současném stavu místní fauny
a flóry, v knize najdete i historická srovnání
a možné lokality k navštívení. Za literárním po-
činem stojí zoolog, dlouholetý ředitel DDM Lito-
myšl a milovník přírody Lubor Urbánek. „Ať jdete
Litomyšlskem na sever, jih, západ i východ, máte
pořád co objevovat,“ říká k místní přírodě. Kniha
je členěna na celkem devět kapitol, přičemž
každá z nich se věnuje jednomu specifickému
tématu – například listnatým a jehličnatým
lesům, skálám, lomům, loukám či přírodě v okolí
lidských sídel. Nápad na vytvoření průvodce li-
tomyšlskou krajinou měl autor několik desítek

let a nyní se díky podpoře města podařilo tento
sen realizovat. „Odjakživa mě štvalo, zejména
pak po roce 1989, že byla Litomyšl inzerována
jako město historie a kultury, ale dlouho nebyl
zájem propagovat místní přírodu. To se nyní na-
štěstí změnilo,“ říká ke zrodu knihy Lubor Urbá-
nek. Více než 40 let poznatků a zkušeností
zpracoval za několik měsíců. Jak sám říká:
„V hlavě to bylo celou dobu.“
Kniha Příroda Litomyšlska má popularizační
charakter a je psána tak, aby ve čtenářích pro-
budila zájem o okolí a zároveň je poučila. Na její
přípravě se podíleli i grafik Jiří Lammel a historik
Martin Boštík z Regionálního muzea v Litomyšli,
kde již v minulosti Lubor Urbánek pomáhal s pří-
pravou výstav o místní přírodě. Publikace se při
popisování a srovnávání drží hranic bývalého
okresu Litomyšl.
Obyvatelé si často myslí, že okolní faunu a flóru
dobře znají, přesto možná v knize najdou věci,
které nevěděli. „Nemám rád vypichování rekordů
a unikátů, ale někoho možná překvapí, že jsme
u nás zaznamenali pohyb vlka, rysa i losa. Mí-
stním botanikům se také podařilo objevit vsta-
vač osmahlý, bylinu považovanou ve východních
Čechách za vyhynulou. Nachází se zde i speci-
fické druhy hmyzu a ptáků, najdeme i méně
běžné druhy netopýrů a rostliny patřící do hor-
ských poloh,“ odtajňuje některá tajemství Lito-
myšlska Lubor Urbánek a dodává: „Podstatné je
dát do souvislostí to, co znáte, s tím, co vidíte
před sebou. Pak je pro vás matička Příroda ote-
vřenou knihou, v níž se můžete dozvědět řadu
zajímavostí.“
Publikace Příroda Litomyšlska vznikla ve spolu-
práci s městem Litomyšl a tiskárnou H.R.G. V in-
formačním centru bude v prodeji na začátku
června letošního roku, náklad činí 750 kusů. Její
součástí je i seznam doporučené literatury, do-
stupné v místní knihovně a muzeu. -mv-

Projekt na nový sběrný dvůr má
občanům usnadnit recyklování odpadu
Vedení města se v uplynulých letech snažilo
obyvatelům Litomyšle poskytnout vyšší komfort
při recyklaci odpadu. O rozrůstání kontejnerové
sítě ve městě jsme informovali naposledy
na sklonku roku 2017, kdy se před nákupními
domy objevily kontejnery na plechový odpad.
Přes veškerou aktivitu zde jsou ale stále připra-
vené projekty, které se zatím nepodařilo dokon-
čit.
Jedním z nejvýznamnějších takových plánů je
rozšíření sběrného dvoru, kde by se podle pro-
počtů mělo v budoucnu ročně zpracovat 1200
tun odpadů. „Máme ohlasy, že současná kapa-
cita dvoru již nestačí, a proto se zvažuje jeho
rozšíření a modernizace. Máme již územní roz-
hodnutí a v současné době budeme žádat o sta-
vební povolení, stejně tak jako o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí,“ ob-
jasňuje záměr města místostarosta Josef Jane-
ček. Celkové náklady se odhadují na 26 milionů

Kč, z dotace však lze získat většinu z této částky,
až 22 milionů.
Projektanti při plánování počítají, že součástí
rozšířeného sběrného dvoru bude provozní ob-
jekt se sociálním zázemím, sklad, zastřešená
rampa, jejíž součástí budou ocelové velkoobje-
mové kontejnery a automobilová mostní váha.
Pro snazší recyklaci odpadů se při modernizaci
počítá s pořízením kontejnerů na znečištěné
obaly, absorpční činidla, azbestový odpad, as-
faltovou lepenku, stavební suť, trávu, větve,
kompost, papír, plast, sklo, železo, pneumatiky,
dřevo, chlazení, velké spotřebiče a televize.
„Od zvýšení kapacity na recyklaci očekáváme
zvýšení komfortu pro naše občany, ve sběrném
dvoře se nepořádku mohou zbavit fyzické i práv-
nické osoby,“ dodává Josef Janeček. O plánech
na modernizaci a rozšíření sběrného dvora bu-
deme informovat v dalších vydání Lilie. -mv-

Zažádejte si
o dotaci na domácí
kompostér
Až do konce července můžete žádat o dotaci
na nákup domácího kompostéru. Z rozpočtu
do tohoto programu bylo RaM Litomyšl vyčle-
něno 30 tisíc korun, dotace na nákup jednoho
domácího kompostéru bude v maximální výši
800 korun. Pokud jste zakoupili kompostér o mi-
nimálním objemu 390 litrů v termínu od 1. 10.
2017 do 31. 7. 2018, můžete o dotaci požádat.
Podat lze pouze jednu žádost na jeden pozemek
nebo jeden funkční celek v rámci zahrádkář-
ských kolonií, na které nebyla v období 10 před-
cházejících let poskytnuta dotace na nákup
domácího kompostéru. Oprávněnými žadateli
jsou fyzické osoby, které užívají oplocené po-
zemky na území Litomyšle a současně nemají
žádný dluh po splatnosti vůči městu nebo měst-
skému úřadu. Přesné znění podmínek Dotačního
programu na podporu nákupu domácích kom-
postérů najdete na webu města, případně na in-
formacích v budově městského úřadu na adrese
Bří Šťastných 1000, telefonu 461 653 364.  -az-

V polovině května začaly opravy silnice I/35
v úseku Řídký – Tržek – Litomyšl. Potrvají až
do 19. srpna letošního roku. Stavební práce si vy-
žádaly částečnou uzavírku silnice I/35 a jednos-
měrnou objížďku po vedlejších komunikacích. Je
to kvůli tomu, že zhotovitel stavby využije sto-
metrovou soupravu, která upravuje povrch ko-
munikace v jednom tahu, čímž se má docílit

vyšší kvality i zkrácení lhůty výstavby z plánova-
ných pěti měsíců na čtyři. Na konci srpna by čás-
tečnou uzavírku mělo nahradit pouze dopravní
omezení pro dokončovací práce s tím, že pokud
půjde vše podle předpokladů, budou řidiči moci
jezdit v obou pruzích. Od 15. května do 19. srpna
bude objížďka Litomyšl – Cerekvice nad Loučnou
vedena přes Sedliště a Bohuňovice. -az-

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

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

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

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

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

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

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 2. 6. MUDr. Mikulecká
Ne 3. 6. MUDr. Jílek ml.
So 9. 6. MUDr. Paseková
Ne 10. 6. MUDr. Paseková
So 16. 6. MUDr. Přichystalová
Ne 17. 6. MUDr. Slavík
So 23. 6. MUDr. Tišlerová
Ne 24. 6. MUDr. Tišlerová
So 30. 6. MUDr. Sláma
Ne 1. 7. MUDr. Přichystalová
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

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 2. 6. MUDr. Beňová
Ne 3. 6. MUDr. Cacková
So 9. 6. MUDr. Filová
Ne 10. 6. MUDr. Filová
So 16. 6. MUDr. Hájková
Ne 17. 6. MUDr. Mareš
So 23. 6. MUDr. Kopecká
Ne 24. 6. MUDr. Papoušková
So 30. 6. MUDr. Pešková
Ne 1. 7. MUDr. Pilařová
Čt 5. 7. MUDr. Sadílková
Pá 6. 7. MUDr. Šíchová
So 7. 7. MUDr. Švábová
Ne 8. 7. MUDr. Beňová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 2. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 3. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 9. 6. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 10. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 16. 6. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 17. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 23. 6. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 24. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 30. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 1. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Čt 5. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Pá 6. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
So 7. 7. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 8. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
2. – 3. 6. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
9. – 10. 6. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
16.–17. 6. zubní lékař Vaskiv Natalia
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
23.–24. 6. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
30. 6.–1. 7. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
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

Tomáš Julínek odchází z vedení nemocnic
ve Svitavách, Ústí nad Orlicí a Litomyšli
Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje
se v pátek 1. června domluvilo s ředitelem ne-
mocnic ve Svitavách, Ústí nad Orlicí a Litomyšli
Tomášem Julínkem na okamžitém ukončení pra-
covního poměru dohodou. Bývalý ministr zdra-
votnictví nastoupil do své pozice v březnu 2017,
kdy se ujal tří z pěti nemocnic, a to společně se
Štěpánkou Fraňkovou, která řídí nemocnice
v Pardubicích a Chrudimi.
„Dlouhodobě jsme vzájemně vnímali některé
problémy v komunikaci směrem k vedení spo-
lečnosti, představitelům kraje, ale především sa-
motným pracovníkům nemocnice od primářů až
po technický personál. Ve východní části kraje
se totiž právě v těchto dnech dozvídáme o vý-
povědích zaměstnanců a jsou avizovány pří-
padně i další odchody lékařů i nelékařů

v klíčových profesích. Dohodli jsme se, že tímto
krokem chceme v současné době především
uklidnit atmosféru v těchto zařízeních,“ uvedl
hejtman Martin Netolický. „Na druhé straně
musím ocenit, že se ředitel Julínek snažil hájit
zájmy akciové společnosti a proces fúze vždy
vítal jako koncepční krok správným směrem,“
dodal hejtman.
Vedení Nemocnice Pardubického kraje se nyní
snaží, aby se vzniklá situace co nejdříve stabilizo-
vala. „Vážíme si každého pracovního úvazku,
zvlášť dnes, kdy se zdravotnictví potýká s nedo-
statkem personálu. Musíme proto nalézt kon-
cepční řešení a především zklidnit situaci,“ uzavírá
Tomáš Gottvald, předseda představenstva a zá-
roveň generální ředitel společnosti.

-red-

Pozvánka na den otevřených dveří
v Litomyšlské nemocnici
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 budou v Litomyšlské ne-
mocnici vítání všichni zájemci o zdravý životní
styl i ti, kteří se chtějí dozvědět více o svém ak-
tuálním zdravotním stavu. Den otevřených dveří
v duchu hesla „Přátelská nemocnice“ bude pro-
bíhat od 9:00 do 15:00 hodin v areálu nemoc-
nice. Zdravotníci nemocnice provedou
návštěvníky vybranými odděleními, kde se do-
zvědí více o jejich chodu i prevenci v dané ob-
lasti.
„Připravili jsme pro návštěvníky pestrý program,
který ukáže naši nemocnici i z jiné strany, než
jsou občané zvyklí jako pacienti. Návštěvníkům
nabízíme možnost využít zdarma preventivní vy-
šetření zaměřené např. na měření nitroočního
tlaku, zvýšené hladiny krevního cukru v krvi,
kontrolu mateřských znamének atd., dále se do-
zvědí, jak předcházet onemocnění, ale zároveň
jaké jsou možnosti léčby, pokud už nás nějaký
zdravotní problém trápí. Letos se chceme hodně
věnovat edukaci – osvětě prevence cévní moz-
kové příhody, nejenom měřit krevní tlak, ale také
jaké příznaky se mohou objevit a jak se má člo-
věk v takové situaci zachovat, připravené budou
i tištěné letáky k tomuto tématu, spolupracu-
jeme s organizací ‘Zdravý mozek’,“ dodává
Mgr. Světlana Jeřábková, náměstkyně ošetřova-
telské péče.

Během dne otevřených dveří budou zájemci
moci nahlédnout do chodu chirurgického, gyne-
kologického a rehabilitačního oddělení, očního
oddělení (měření nitroočního tlaku – 1. patro mo-
nobloku), ortopedického oddělení (výstava ma-
teriálů na ortopedické operace), neurologického
oddělení (prevence cévních mozkových příhod –
video, edukace pacientů), oddělení klinické bio-
chemie (odběry glykémie a vyšetření krve
ve stolici – 1. patro monobloku), kožní ambulance
(prevence melanomu – prohlídka znamének)
a RDG (prezentace mobilního RTG přístroje),
anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO)
– představení lůžka pro intenzivní péči Multicare
a přenosného monitoru na měření vitálních
(životních) funkcí. Dále bude možnost navštívit
zázemí Nemocniční lékárny a hematologicko-
transfusní oddělení, ve kterém se zájemci do-
zvědí více informací o možnostech darování
krve. 
Pro návštěvníky bude přichystáno i malé občer-
stvení a zároveň bude na místě probíhat i prodej
dárků vyrobených Charitou Chotovice a prodej
u stánku zahradní keramiky. Je připraven dopro-
vodný program ve spolupráci se ZUŠ. 
V případě nepříznivého počasí nebo z provoz-
ních důvodů jsou změny v programu vyhrazeny.

Vlasta Spurná

Na ptáky nejsou krátký
Klasického jara jsme si v dubnu a květnu moc ne-
užili, ale občané jistě zaznamenali návrat migru-
jících ptáků i zvýšenou aktivitu těch, kteří zimu
strávili v Čechách. V souvislosti s opeřenci možná
řada obyvatel neví, že město v uplynulých letech
nechalo instalovat celkem 88 ptačích a netopý-
řích budek, v nichž mohou tato zvířata hnízdit.
Cílem této aktivity bylo podpořit původní místní
faunu a reagovat na úbytek přirozeného pro-
středí těchto živočichů v důsledku lidské činnosti. 
Dva dobrovolníci z místní pobočky Svazu
ochránců přírody v březnu zkontrolovali 31 RESTAURACE „SLUNCE” V LITOMYŠLI

PŘIJME
SERVÍRKU /ČÍŠNÍKA

možno i na zkrácený úvazek

DÁLE PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
(nástup možný ihned)

Nabízíme: solidní platové ohodnocení, 
férové jednání

Požadujeme: věk min. 18 let, praxi v oboru 
Bližší info: tel. 603 228 082, 

nebo přímo v provozovně

budek na Toulovcově náměstí a v Nedošíně.
„Každou z nich museli nejprve sundat, vyčistit,
opravit a pak ji vrátili zpět. Některé budky jsou
umístěné vysoko v korunách vzrostlých stromů,
takže manipulace s nimi není vůbec jednoduchá.
Příští rok budeme pokračovat v péči na dalších
lokalitách ve městě,“ uvedla ke kontrole Barbora
Rezková, správkyně městské zeleně. -mv-

9
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Zápis do MŠ. V zasedací místnosti internátu
nemocnice se 15. května uskutečnil zápis dětí
do mateřských škol.

ZUŠ OPEN. Celostátní přehlídka základních
uměleckých škol s názvem ZUŠ OPEN se usku-
tečnila 24. května. Místní umělecká škola se
do projektu opět zapojila a nabídla vystoupení
žáků hudebního oboru, výstavu výtvarníků
na terasách muzea, divadelní představení či ta-
neční výstup.

Soutěž hasičů. Na parkovišti před plovárnou
se 31. května konala hasičská regionální soutěž
ve vyprošťování u dopravních nehod. Na klání
byly jednotky z Pardubického a Královéhradec-
kého kraje, součástí akce byl rovněž i bohatý
doprovodný program. 

Přestavba ortoptiky. Zástupci města se byli
v květnu podívat na probíhající rekonstrukci bu-
dovy bývalé ortoptiky nad autobusovým nádra-
žím. Dům dětí a mládeže by se do nových
prostorů měl stěhovat letos o prázdninách.

Opera pod májovým nebem. Na oblíbené hu-
dební vystoupení na Smetanově náměstí dora-
zily v sobotu 26. května stovky lidí. Foto:
František Renza

Sportovní hry MŠ. Na městském stadionu 24.
května závodilo 200 dětí z 18 mateřských škol
na sportovních hrách. Na prvním místě se umís-
tili reprezentanti MŠ 17. listopadu – tým „A“ .
Na druhém místě pak dalších 17 školek. 

Události ve fotografiích

Noc kostelů v Litomyšli. V pátek 25. května
v 17.00 odstartovala celostátní akce Noc kostelů,
při níž se veřejnosti otevírají sakrální památky.
Zahájení se uskutečnilo v piaristickém chrámu.

Výstava Zoom. Součástí Noci kostelů byla i ver-
nisáž výstavy s názvem Zoom, na níž se náv-
štěvníci mohli v prostorách kostela Rozeslání sv.
apoštolů až do 30. května seznámit s výtvory
dětí i dospělých z keramických, řezbářských, fo-
tografických a dalších kurzů.

Dopravní infrastruktura. 16. května zahájili or-
ganizátoři třináctý ročník odborné konference
Dopravní infrastruktura. Na zámecké návrší při-
jeli bývalí i současní ministři dopravy, politici,
čelní představitelé ŘSD a dalších institucí. V zá-
meckém pivovaru se akce konala již loni
a po pozitivních ohlasech se tam po roce opět
vrátila.

 Strážníky požádala v dubnu o pomoc žena,
která nemohla kvůli slabé baterii nastartovat
svůj automobil. Vozidlo se nakonec podařilo na-
startovat pomocí kabelů.

 V uplynulých týdnech museli strážníci opět
řešit krádeže v obchodních domech, dva pře-
stupky vyřešili v Albertu pokutou na místě.
V dubnu rovněž řešili krádež v obchodním domu
Billa, v tomto případě přestupek zdokumentovali
a předali ke správnímu řízení na Městský úřad
Litomyšl.

 Svou přítomností zajistili v dubnu strážníci
bezpečný průběh pohřebního průvodu od piaris-
tického kostela na hřbitov.

 V dubnu zajistili odstranění dvou mršin koček,
které následně předali kafilerii.

 V průběhu minulého měsíce převezli strážníci
dvě osoby na protialkoholní záchytnou stanici
do Pardubic. 

 V květnu vyřešila hlídka MP Litomyšl čtyři
přestupky v dopravě, a to telefonování
za jízdy. Za přestupky byly řidičům uloženy

pokuty v příkazním řízení na místě.
 Na Městský úřad Litomyšl předali do ztrát

a nálezů několik věcí, na něž narazili při pochůz-
kách městem, jednalo se o dvoje zapomenuté
klíče, dětské jízdní kolo a finanční hotovost.

 Strážníci svou přítomností preventivně půso-
bili při kulturních akcích Otevření 7. lázeňské se-
zóny a Gastroslavnosti M. D. Rettigové.

Tomáš Rádek,
velitel Městské policie Litomyšl 

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Noc literatury potřetí
Litomyšl patřila mezi 51 českých měst, kde se
letos konala Noc literatury. U nás v Litomyšli to
bylo už potřetí. Akci, tak jako v uplynulých le-
tech, připravila Česká centra spolu se zahranič-
ními ambasádami a sdružením zahraničních
institutů EUNIC a nakladatelstvím Labyrint.
Smysl je jasný – představit publiku tvorbu sou-
časných evropských spisovatelů, a to pokud
možno v zajímavém a netradičním prostředí.
V Litomyšli se Noc literatury konala opět
na třech místech. Tradičně ji zahajujeme v lito-
myšlské knihovně, pak přecházíme do Vyšší od-
borné pedagogické a Střední pedagogické školy
Litomyšl. V minulých dvou letech jsme končili

na zámeckém návrší, letos se namísto něj
do akce zapojila Městská galerie. Ti, kteří si le-
tošní Noc nenechali ujít, tak mohli prožít pěkné
chvíle s literaturou a hudbou na dvorku za kni-
hovnou, na pedagogické škole se mohli navíc
pokochat výtvarnými díly nápaditých a šikov-
ných studentů a na pěkně osvětleném dvorku
galerie si kromě literatury mohli vychutnat
i sklenku vína či šálek dobré kávy. A kdo nepři-
šel, může jen litovat. Anebo si udělat vykřičník
do kalendáře na rok 2018. Noc literatury se totiž
koná každoročně v předvečer největšího če-
ského knižního veletrhu Svět knihy.

Jana Kroulíková

Deset let na stupních vítězů
Česká republika má řadu středních škol nabíze-
jících zahradnické obory. Litomyšlská Střední
škola zahradnická a technická je jednou z nej-
lepších v přípravě žáků na realizaci zahradně ar-
chitektonických prvků. Vypovídá o tom již desátý
ročník středoškolské soutěže Lipová ratolest.
Akci, nesoucí podtitul „Soutěž mladých zahrad-
níků“, pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně
ve spolupráci s hostitelským městem a je pře-
hlídkou budoucích odborníků, kteří mají zvlád-
nout reálnou zakázku.
Letošní ročník soutěže se odehrával v Kyjově, kde
čtyřčlenné týmy žáků středních zahradnických
škol realizovaly projekt sídlištní zeleně. Během tří
dnů museli studenti zvládnout vyměřit zadaný
úsek, upravit pozemek, položit kamennou dlažbu,
zasadit strom, vytvořit záhon pro trvalky a v ne-
poslední řadě založit kobercový trávník. Všechny
pracovní operace probíhaly za dozoru odborné
poroty složené z majitelů nebo zaměstnanců
předních českých realizačních firem. Díky kvalitní
přípravě na budoucí profesi se naši žáci umisťují
pravidelně na stupních vítězů. Ne jinak tomu bylo
i v letošním ročníku, kdy získali první místo ve slo-
žení Tereza Harapátová, Kateřina Zvolská, Viktor
Procházka a Jan Rotter.

Pokud se chcete seznámit s prací žáků litomyšl-
ské školy, nemusíte cestovat až do Kyjova, ale
stačí navštívit Klášterní zahrady a pokochat se
novými záhony trvalek. Naše studenty jste také
mohli zahlédnout při revitalizaci zeleně před bu-
dovou Gymnázia Aloise Jiráska. Za prohlídku
stojí i návesní parčík v nedalekém Dolním
Újezdě, který byl realizován podle návrhu letošní
maturantky Kateřiny Tesárkové. V dubnu letoš-
ního roku se žáci podíleli na obnovení zahrady
v ZOO v Liberci.

Aleš Papáček, foto: archiv školy

Proč se stěhovat
právě
do Litomyšle?
Jaký je život v Litomyšli ve srovnání se zbytkem
republiky? A proč se k nám vlastně lidé stěhují?
To jsou otázky, na které by bylo zajímavé znát
odpověď i v souvislosti s článkem na straně 2
o příbytku obyvatel. Proto jsme oslovili Tomáše
Havránka, docenta ekonomie na Univerzitě Kar-
lově a poradce bankovní rady ČNB, jenž se
k nám nedávno s manželkou a čtyřmi dětmi při-
stěhoval z Prahy, a požádali jej o „postřehy od-
jinud“.
„My v Litomyšli si občas neuvědomujeme, že ži-
jeme v jednom z nejpříjemnějších míst v Evropě,
možná i na světě. A to nejen po stránce este-
tické, ale i ekonomické. Samozřejmě platy máme
nižší než v Praze, ale tam jsou mnohem dražší
veškeré služby,“ začíná srovnání životních pod-
mínek a dodává: „Litomyšl zároveň patří mezi
pět měst v ČR s nejnižším podílem lidí v exekuci
a města s vůbec nejnižší nezaměstnaností a zlo-
činností v celé Evropě.“ 
Na nově příchozí pak také pozitivně působí
drobné rozdíly, které s sebou život na malém
městě nese. Například to, že v Litomyšli je menší
míra anonymity oproti velkým městům. „V Lito-
myšli si nejsme navzájem cizí. Musíme se k sobě
chovat slušně, protože se často potkáváme. Líbí
se nám třeba, že nás často pozdraví i lidi, které
neznáme, a usmějí se na nás,“ vypočítává Tomáš
Havránek další pozitiva bydlení v Litomyšli. Noví
obyvatelé si také všímají, že je zde čistěji
a město na rozdíl od Prahy není zdevastované
vandaly ani tolik pokryté psími exkrementy.
Stejně tak kvitují, že místní řemeslníci si díky
menší anonymitě nemohou dovolit špatnou re-
klamu, takže zpravidla pracují kvalitněji než
v Praze, a je vidět, že je práce baví. 
Život v Litomyšli s sebou ale samozřejmě nese
i některá negativa. Někomu se nelíbí lavičky
v zámecké zahradě, jinému parkování na ná-
městí, dalšímu postup ohledně výstavby dálnice.
„Co nás mrzí, je zrušení porodnice a dětského
oddělení nemocnice. Ale stejně věříme, že jed-
nou se oboje do Litomyšle vrátí. Možná v sou-
kromé podobě, ale to neznamená, že to bude
pro lidi drahé. Třeba skvělá soukromá oční kli-
nika pro děti ukazuje, že to jde. Náš starší syn
má poměrně komplikovanou oční vadu a teprve
v Litomyšli se mu dostalo pořádné péče,“ říká
na závěr Tomáš Havránek.
A co se na životě v Litomyšli (ne)líbí vám? Na-
psat nám to můžete na některou z adres uvede-
ných v tiráži. -mv-

Pomáhat školám má smysl
Výstupem projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území ORP Litomyšl“ (dále MAP),
který byl po své dvouleté realizaci ukončen
k 31.12.2017, byl vytvoření plánovacího doku-
mentu. 
Projekt si mezi jinými kladl za cíl zmapovat po-
třeby školství zahrnující školy a školská zařízení
v regionu. Díky projektu se povedlo nabídnout
jednak pestrou nabídku kvalitních vzdělávacích
aktivit od renomovaných lektorů pro učitele, ře-
ditele škol, veřejnou správu a veřejnost. Po-
vedlo se také nastartování tolik potřebné
synergetizace a díky projektu se setkávali lidé,
kteří přinášeli do problematiky zdejšího školství
cenné rady, podněty, kritické myšlení a zají-
mavé postřehy. Velmi cenné byly postřehy
zvenčí, příběhy dobré praxe a v neposlední řadě
poctivá komunikace se zdravým selským rozu-
mem. Do projektu se tak zapojilo 35 škol a škol-
ských zařízení, dále zástupci neformálních
organizací a v neposlední řadě také veřejnost.
Bylo krásné sledovat, že všem na našich dětech
velmi záleží. Pedagogové jsou neskuteční

„srdcaři“ a chtějí, aby věci fungovaly co nejlépe.
Projekt potvrdil kouzlo rozmanitosti vzdělávací
nabídky a určil trendy, které podle šetření je
nutné následovat, abychom stačili vzdělávat
pro konkurenceschopnost. Aktéři vzdělávání
společně vytvořili dokument MAP prostřednic-
tvím společného setkávání a spolupráce
v sedmi pracovních skupinách.
Tímto se cíle projektu naplnily a v budoucnosti
čeká školy již samotná konkrétní práce na sta-
novených prioritách. Od září 2018 tak budou
prostřednictvím realizace navazujícího projektu
MAPII probíhat konkrétní projekty spolupráce
škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Školy budou
více spolupracovat s Městskou knihovnou Lito-
myšl a se Základní uměleckou školou Bedřicha
Smetany v Litomyšli. Dále budou realizovány
společné exkurze žáků, kdy vybraní studenti
navštíví různá představení. 
V oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání
proběhnou exkurze dětí a žáků na přírodově-
decká a technická pracoviště a do center pod-
porujících popularizaci vědy a vědeckých

a technických provozů. Pro podporu manuální
zručnosti proběhnou ve spolupráci s organizací
neformálního vzdělávání námětové kurzy v ex-
teriéru. Pro předškoláky a žáky z 1.-3. tříd bude
zrealizována série setkání prostřednictvím tzv.
Malé technické univerzity. 
Součástí navazujícího projektu bude také např.
dotační poradenství a administrativní servis pro
zapojené školy, spolupráce s odborníky v ob-
lasti čtenářské a matematické gramotnosti,
vzdělávací akce na různá témata a pravidelná
aktualizace dokumentu MAP. 
Doufáme, že projekt podpoří záslužnou každo-
denní práci všech, kterým na dětech a jejich
rozvoji záleží. Pomůže reflektovat specifika re-
gionu a rozvine spolupráci napříč zapojenými
organizacemi.
Veškeré informace o realizaci projektu jsou pra-
videlně aktualizovány na webových stránkách
města Litomyšle. Naděžda Klvaňová
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Žádost o vysvětlení

Odpověď P. Hýblovi
Vážený pane Hýble,
zkratka -mv- není pod textem označením medi-
álního výboru, ale jedná se o zkratku redaktora
Lilie. Vámi zmíněná věta o podpoře varianty 0
vyplývá z následujících dokumentů, které ob-
drželo vedení města Litomyšle a jež si v minu-
losti vyžádala redakce při přípravě již
publikovaných textů k výstavbě dálnice D35.
Kvůli omezenému prostoru budu citovat pouze
některé části a ne celé texty.
1) Dopis od náměstka Ministerstva dopravy ČR Ka-
mila Rudoleckého (č. j. MěÚ Litomyšl 57444/2017),
v němž se mimo jiné konstatuje: „Změna trasy by
vedla k oddálení realizace stavby podle předpo-
kladu ŘSD ČR nejméně o tři roky.“ V dopise pak ná-
městek dále uvádí: „Centrální komise jednohlasně
schvaluje dosavadní přístup investora a potvrzuje
pokračování přípravy stavby „D35 Litomyšl-Janov“
ve variantě „0“ (DÚR). Ostatní alternativní varianty
(…) byly shledány jako nepřijatelné a jejich předklá-
dané vlastnosti neobsahují dostatečně relevantní
důvody pro změnu dosud státem sledovaného pří-
stupu.“

2) Dopis od ředitele Odboru strategie Ministerstva
dopravy ČR Luďka Sosny (č. j. 159/2017-520-DOP1),
ve kterém stojí: „Změna trasy dálnice D35 do vari-
anty 1 by znamenala nutnost zásahu do navazují-
cího úseku Janov – Opatovec, a to v délce cca 1500
metrů.“ Pisatel dále zmiňuje, že: „Technické řešení
varianty 1 neodpovídá výškové ani směrové doku-
mentaci EIA a existuje zde velmi vysoké riziko ne-
získání tzv. verifikačního stanoviska…“ Ve vyjádření
se můžeme rovněž dočíst následující obavy: „Za
zvláště důležité a problematické považujeme
ve Variantě 1 navýšení přívodu koncentrovaných
nadzářezových vod do prostoru nad historické
centrum Litomyšle…“ Na konci pak autor shrnuje
problematiku takto: „Procesovat změnu v takto
pokročilém stádiu přípravy dálnice, která byla pro
územní řízení z procesních důvodů rozdělena do 6
samostatně řešených úseků, bychom považovali
za velmi rizikové.“
3) Dopis ředitele Odboru posuzování vlivů na ži-
votní prostředí a integrované prevence Minister-
stva životního prostředí ČR Evžena Doležala (č.
j. 11576/ENV/17), v němž se čtenář dozvídá:
„Zákon č. 100/2001 Sb. vede oznamovatele
k tomu, aby záměry byly do navazujících řízení
předkládány v identické podobě, ve které byly

podrobeny procesu EIA, nebo jen s minimálními
úpravami, které s jistotou nemohou mít vý-
znamný negativní vliv na životní prostředí, což
není případ předmětné trasy.“ Dále v dopisu
stojí: „Pokud si provedení změny záměru přeje
třetí strana, záleží vždy výhradně na oznamova-
teli, zda její požadavky vyslyší.“
4) V zápisu ze zasedání Centrální komise Minis-
terstva dopravy ČR konaného 22. 8. 2017 je uve-
deno, že realizace varianty 1 „Bude mít
za následek výrazné navýšení objemu zemních
prací; vyžádá si úpravu úseku Janov – Opatovec
v délce cca 1500 metrů; změna v takovém roz-
sahu by s největší pravděpodobností vedla
k nutnosti zhotovení nové dokumentace EIA;
změna vedení trasy by v současné době rozpra-
covanosti podkladů a projektu stavby dálnice
měla evidentně dalekosáhlé časové, a z toho vy-
plývající i finanční dopady.“ V témže dokumentu
je také zmíněno, že při zdržení stavby vznikne
dle odhadu národohospodářská ztráta 1,2 mili-
ardy korun za každý rok. 
5) Pardubická pobočka ŘSD ČR veřejných jedná-
ních několikrát uvedla, že preferuje variantu 0. 
6) Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
21. 8. 2017 v dopisu představitelům Ministerstva
dopravy ČR napsal, že kraj podporuje urychlení
výstavby této komunikace a v souladu s usne-
sením Rady města Litomyšle doporučuje ke
schválení původní trasu „0“. -mv-

Porcelánová
romance 
Talíř užít bez mytí,
sen každého muže.
Než ten plast se vymýtí
vola moucha zmůže. 

Půjčovna to nápad skvělý
skoro nebes dar,
porcelán starší – však bělý
v gulášů zapadl var.

3308,- korun přispěli
mladí jako staří
a my štěstím zapěli
jak se nám to daří.

Peníze už putují
na účely vyšší
naše díky směřují
tam i tam. Jak níže píši.

Dobrovolné příspěvky jdou na transparentní
účet číslo: 225145649/0600, který je otevřen pro
finanční pomoc a podporu žáka Speciální zá-
kladní školy Litomyšl, který se se svým tatínkem
a malou sestřičkou ocitl v těžké životní situaci.
Poděkování patří Rodinnému centru Litomyšl
za poskytnutí zázemí, Smetanově Litomyšli,
o.p.s., za technickou podporu, dobrovolnicím
za mytí a leštění talířů a všem, kteří přispěli fi-
nančně a morálně. Tomáš Jelínek

Vážený mediální výbore. Žádám Vás, aby nám,
čtenářům, byla vysvětlena věta, „Variantu nula,
o níž se jedná v územním řízení, ŘSD, minister-
stva dopravy a životního prostředí a Pardubický
kraj prosazují jako technicky lepší, ekonomičtější
a snáze realizovatelnou.“, která byla publikována
v článku „Setkání k dálnici“  v Lilii č. 5.
Předložte, nám čtenářům, o jaké pádné argu-
menty se tato tvrzení opírají. Nejednalo se o se-
tkání, ale o normální úřední jednání k územnímu
rozhodnutí. (Zatím ani není úřední záznam z jed-
nání). A při předložení žádosti, se má za to, že
předkladatel má veškeré vznesené námitky

účastníků řízení při zpracovávání záměru pro-
jednány a že se s nimi řádně vypořádal. V tomto
případě předkladatel pouze konstatoval, že bylo
projednáno, ale už se nikde nezmiňuje, že účast-
níci s tím nesouhlasí, nesouhlasili a žádají reali-
zaci lepší varianty, která byla ve studii
zpracována. Času na to bylo dost a ještě je.
Dost mě i překvapuje, jak vedení města „poli-
ticky“  bojovalo o tu variantu „0“, která zúčast-
něné prokazatelně poškozuje (hluk a nešetrné
umístění do krajiny), a nyní jen zmiňují, že jsou
jen účastníky řízení.

Pavel Hýbl

Reakce římskokatolické farnosti
Vážení a milí přátelé,
dovoluji si reagovat na příspěvek pana Karlíka
k náhrobku P. Františka Beneše SDB.
Jsem moc rád za vzpomínku na dlouholetého li-
tomyšlského duchovního správce římskokato-
lické farnosti otce Františka, který byl blízký
mnoha lidem z Litomyšle i okolí. Také my na něj
s vděčností vzpomínáme. Je pravda, že náhrobní
deska na místě uložení jeho tělesných ostatků
už mohla být dříve, a je nám líto, že se to dosud
nepodařilo. Záhy po pohřbu jsme oslovili jed-
noho tvůrce, který však dříve než začal řešit naši

zakázku, byl vtažen do projektu z dotací, který
byl náročný, a limitován termínem dokončení.
Proto se naše zakázka posunula. Nyní máme již
zpracovaný návrh, který jsme konzultovali
na farní radě. Musíme jej ještě doplnit a po od-
souhlasení farní radou půjde do výroby. 
Děkuji vám všem, kteří se chodíte k hrobu otce
Františka modlit a v dobrém na něj vzpomínat,
i když tam nemá náhrobní desku. Doufám, že se
v brzké době podaří tento nedostatek odstranit. 

Za Římskokatolickou farnost Litomyšl 
duchovní správce Zdeněk Mach

Chybějící náhrobní deska
otce Františka
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vzpomenout, že 23.
června tomu bude 8 měsíců, co
nás opustil páter František
Beneš, mnohým z nás blízký člo-
věk, který na sklonku svého ži-
vota musel opustit svoji
milovanou Litomyšl. Otázku tý-
kající se jeho přesunu do Sloup-
nice zde ale nechci rozebírat. Co
se stalo, stalo se. 
Chci upozornit na fakt, že stále
nemá náhrobní desku na místě
svého odpočinku! A to ani po tak
dlouhém čase. Přijde mi alarmu-
jící, že vedení Římskokatolické

farnosti v Litomyšli nepodniklo
potřebné kroky k tomu, aby byla
deska na místě co nejdříve. Je mi
líto, že mají takový postoj. Zvlášť,
když jsem si obtelefonoval něko-
lik profesionálů v okolí a zjistil
tak, že výroba takové náhrobní
desky by trvala přibližně 2 mě-
síce. 
Ptám se tedy: Proč musíme cho-
dit tolik měsíců k hrobu otce
Františka, jako k hrobu beze-
jmenného vojáka?

Ondřej Karlík, 
foto: rodinný archiv

AUTOOPRAVY 
LITOMYŠL

Provádíme:
- opravy motorových vozidel
- drobné opravy motocyklů
- autoelektroopravy
- příprava na STK
- STK
- diagnostika
- autoporadenství
Kontakt: 770 144 000, 604 955 498
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Mikrojesle ve školním roce 2018/2019 a prázdninový provoz
První děti z litomyšlských mikrojeslí se chystají
s novým školním rokem k přechodu do mateř-
ských škol a Klubu předškolního vzdělávání.
Uvolněná místa nabízí prostor pro rodiče, kteří
se chystají k návratu na trh práce nebo ke studiu
a potřebují zajistit péči o své nejmenší – od září
2018 nabízíme několik míst k celodenní péči
o děti od půl roku věku. Informace, přihlášky
a kritéria přijetí najdete na stránkách Rodinného
centra Litomyšl, termín podání přihlášek je
do 31.7.2018. Do 10.8.2018 pak dostanou rodiče
dětí informaci, zda budou moci službu v násle-
dujícím školním roce využít a v jakém rozsahu.
Dále nabízíme prostor zajistit pravidelnou péči

o děti od půl roku do 4 let v průběhu letních
prázdnin. Tato nabídka je omezená počtem dětí
i rozsahem péče. Děti, které na tuto dobu při-
jmeme, budou nahrazovat pravidelné klienty mi-
krojeslí, kteří se nechystají v průběhu léta služeb
využívat. Podmínky přijetí i dokumenty jsou
stejné jako výše uvedené, termín podávání při-
hlášek je do 15.6. 2018. Informace o rozsahu na-
bízené péče a informace o přijetí budou
k dispozici rodičům do 20.6.2018. 
Pro případné další informace volejte na telefonní
číslo 774 030 588. 
Za Rodinné centrum v Litomyšli koordinátorka
projektu Jana Urbanová, foto: mikrojesle

Zlatá červená 
Snímek žáků ze Základní školy U Školek nazvaný
podle knihy Petra Volfa Litomyšl the Renais-
sance Town of Modern Architecture byl ohodno-
cen jako nejlepší z Čech a Slovenska. Několik
žáků ze šestého a sedmého ročníku, kteří se po-
kusili divákům přiblížit moderní architekturu
Litomyšle, bylo 22. května 2018 pozváno na Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
aby zde převzali cenu za vítězství v soutěži Send
a Postcard. Jedná se o soutěž v anglickém ja-
zyce, v níž je úkolem soutěžících natočit video
o městě, kde žijí. Skvěle si u toho procvičí anglič-
tinu, dozvědí se nové věci o svém bydlišti a vy-
zkouší si, jaké je to být hercem. 
Rádi bychom poděkovali za ochotu a vstřícnost
manželům Jandovým z White Gallery, panu Da-
nielu Kvasničkovi a paní Janě Mackové z Nového
kostela, paní ředitelce Markétě Hegrové ze ZUŠ
Bedřicha Smetany, paní Mileně Holasové a paní
Andree Štegnerové z Městského úřadu Litomyšl,
paní Markétě Prokešové a Daně Večeřové z fa-

kulty restaurování a panu Zdeňku Kocmanovi
z Městského bazénu Litomyšl. Díky nim jsme
mohli natáčet v zajímavém prostředí moderních
litomyšlských staveb.
Video můžete zhlédnout na YouTube pod ná-
zvem Litomyšl the Renaissance Town of Modern
Architecture, tak posuďte sami, jak se žákům
projekt vydařil.

Text a foto: Andrea Hanušová

Letošní Majáles
se vydařil
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnila stu-
dentská akce Majáles. Program byl skutečně bo-
hatý a vybral si každý podle svých priorit.
Všechno to začalo průvodem masek, který byl
zakončen v Klášterních zahradách, a bylo
opravdu na co koukat. Živé obrazy, domino či
bohové byli neskuteční. Následoval sportovní
den, všechny školy se proti sobě utkaly v nejrůz-
nějších sportech. Opravdu jsme se všichni bavili,
ať na hřišti, nebo jako diváci. Ještě ten večer jsme
se mohli těšit na Miss Majáles, ta se tento rok
konala v zámecké jízdárně. Pár odvážných holek
se postavilo porotě a plnému sálu diváků, aby
ukázaly, která bude letošní výherkyní a odnese
si korunku. Nastal čtvrtek a s tím Missák, jedna
z nejoblíbenějších akcí Majálesu. Konkurence
byla velká, všichni kluci se snažili ukázat, co
v nich je, ale vyhrát mohl jen ten nejlepší. Majá-
les už nám pomalu končí a před námi jen pár po-
sledních akcí jako stolní fotbálek, divadelní
představení studentů GAJ nebo ekologická akce.
Všechno bylo zakončeno ve čtvrtek 10.5. Rocko-
vou nocí, kde vystoupily skupiny jako Matchbox,
Mons Pubis, W.A.F a Jakub Děkan. Majáles byl
skvělý, „na všech akcích narváno“ a doufáme, že
příští rok bude stejný nebo ještě lepší. 

Eva Kučerová a Přemysl Fabiánek, 
studenti SŠZaT

Profesionálové každým coulem
V CSP pracujeme různě dlouho, máme různé
zkušenosti a různé způsoby jednání. A všichni se
snažíme dělat svoji práci profesionálně a jak nej-
lépe umíme. K tomu nám i letos pomáhají různé
vzdělávací akce. Jednou z nich byl i kurz Pro-
měny stáří a gerontooblek.
Gerontooblek aneb osmdesátníkem 
na vlastní kůži
V květnu jsme si vyzkoušeli gerontooblek. Oblek,
který díky různým závažím a omezením nasimu-
luje pocit seniorského těla. Ortézy, krční límec,
speciální vesta, sluchátka s šumem a pískáním,
třesoucí se rukavice a zakalené brýle nám
umožnily vžít se do běžných problémů senior-
ského věku. 
Tato zkušenost nám pomůže díky vlastnímu zá-

žitku pochopit potřeby a nároky našich klientů.
„Po absolvování kurzu na mě padla depka,“ říká
jedna z účastnic, „měla jsem problém se v ob-
leku posadit na záchod, a co teprve z něj vstát!
Otočit se na posteli byl nadlidský výkon a najíst
se s třesem v rukou bylo skoro nemožné… Ale
věděla jsem, že za půl hodiny oblek sundám
a budu to zase já. Naši klienti nic nesundají,
tohle je pro ně trvalý stav. Je pro mě samo-
zřejmé, že je třeba jednat s nimi pomalu a trpě-
livě, dneska si uvědomuji mnohem lépe proč.“
Tento zážitkový kurz nám přinesl nejen poznání
toho, jak se naši klienti cítí, ale též spoustu zají-
mavých informací o tom, jak s klienty mluvit
a jednat, aby to pro ně bylo srozumitelné a pří-
jemné. Za CSP Olga Radimecká 

Pokračovací
speciální centrum
Funguje letos již druhým rokem, a to při zdejší
speciální základní škole. Ta poskytuje prostory,
pomůcky, zázemí pro tuto aktivitu a pedagogy. 
Centra jsou určena bývalým absolventům zá-
kladní školy speciální, kteří již nejsou součástí
žádného vzdělávacího systému. Nyní jsou kli-
enty sociální služby – Denního stacionáře Ruka
pro život. Výběr účastníků potvrzuje garant s ve-
dením stacionáře.
Náplní je aktivizace dospělých osob s handica-
pem – formou her, činnostního učení utvrzovat
znalosti tzv. trivia – z oblasti počtů, čtení, zá-
kladních naukových předmětů, rozvíjet komuni-
kační dovednosti a orientaci v okolním světě. 
Scházíme se jednou měsíčně po dobu školního
roku, nabízíme sociální učení v praxi, nácvik so-
ciálních a komunikačních dovedností, hudebně-
pohybové, literární a relaxační aktivity.
Vše je koncipováno v úzké spolupráci mezi námi
a pracovníky stacionáře.
Autorkou myšlenky aktivizace dospělých osob
s handicapem je PhDr. Marta Teplá, která prosa-
zuje, aby celoživotní vzdělávání těchto osob bylo
nedílnou součástí naší vzdělávací soustavy. My
jsme myšlenku uchopily a aplikovaly ji na místní
poměry, potřeby a rozšířily právě o přímou spo-
lupráci se stacionářem.

Iva Šplíchalová, lektorka, 
Anna Vrchotová, garant center

Milan Uhde na návštěvě 
Střední zahradnické a technické školy
Významný český dramatik
Milan Uhde navštívil naši
školu, aby promluvil o dra-
matické tvorbě Václava
Havla. Jeho přednáška za-
ujala žáky, učitele i širokou
veřejnost. Po zajímavém po-
vídání spisovatel a bývalý
politik Milan Uhde podepsal
knihy, které si hosté přinesli.
Setkání s tímto charismatic-
kým člověkem bylo velkým
zážitkem.

Jako každý rok, tak i letos se
naše škola účastní Smeta-
novy Litomyšle. Florální ob-
jekty v Klášterních zahradách
zhotovené studenty jsou
známé. Naše nová tvorba
bude k vidění od 14. června
2018 na známém místě, tzn.
v Klášterních zahradách. Při-
jďte se podívat, co nového
jsme pro vás připravili. 

Hana Šteyerová,
SŠZaT Litomyšl
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Oblíbený starodávný
jarmark se blíží!
Již po jednadvacáté obsadí v sobotu 23. června
v době od 8.00 do 17.00 hod. horní část Smeta-
nova náměstí desítky stánků. Z prostoru mezi
budovou České spořitelny a Domem sportu Stra-
tílek bude tento den vyloučena doprava.
Na podiu před mariánským sloupem se vystřídají
hudební tělesa různých žánrů.
Je pozváno přes 100 řemeslníků, kteří budou
předvádět stará řemesla a prodávat své výrobky
(např. oblečení, bylinky, cukrovinky, dřevěné vý-
robky, keramiku, med a včelí produkty, sklo, za-
hradní nářadí...).
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí dráto-
vání, rytí skla, košíkářské a řezbářské práce, sou-
stružení dřeva, výrobu keramiky a korálků,
ručního papíru, skleněných předmětů, tkaní,
zdobení perníků a další, dnes již polozapome-
nuté způsoby výroby.

Součástí jarmarku bude tvořivá dílnička pro děti
všech věkových kategorií. Ochutnat můžete do-
mácí limonádu, mandle v čokoládě, ořechy, pra-
žená dýňová a slunečnicová semena i pekařské
výrobky, mimo jiné např. valašské frgály, štram-
berské uši, oplatky, medovníky, koblihy, dala-
mánky, trubičky a koláčky, ale také tradiční
placky na slaný i sladký způsob, staročeské tr-
delníky a klobásky. Mykologický klub Litomyšl
bude nabízet pokrmy z hub. Občerstvení zajiš-
těno.
Na pódiu před mariánským sloupem se po-
stupně vystřídají: Radek Klusoň + Kdo má čas
(od 8.00), WAF (od 9.45), Dechový orchestr Sme-
tanova domu (od 11.00), skupina XILT Litomyšl
(od 11.00), Big band ZUŠ Litomyšl (od 14.15)
a Evelyn (od 16.00).

Prokop Souček

Dogmatické
chorály J. S. Bacha
v Husově sboru
V neděli 10. června v 17.00 hod. v Husově sboru
v Litomyšli na Toulovcově náměstí bude naším
hostem prostějovský varhaník Ondřej Mucha,
který nejen na varhany, ale také na cembalo za-
hraje tzv. Dogmatické chorály z Třetího dílu kla-
vírních cvičení génia barokní hudby Johanna
Sebastiana Bacha. Díky příspěvku města Lito-
myšl je vstupné na tento koncert dobrovolné.
K poslechu hudby, která nese hluboké duchovní
poselství, Vás srdečně zve

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář
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V zámeckém pivovaru najdeme hned dva vý-
stavní projekty. V přízemních sálech se předsta-
vují „čeští poutníci“  – Adolf Hoffmeister, Max
Kopf, Alén Diviš a další příslušníci české mezivá-
lečné avantgardy. V prostorách velkého výstav-
ního sálu zámeckého pivovaru se divák ocitne
v „Krajině mého srdce“  – krajině Mařákovské,
a to prostřednictvím děl žáků jeho krajinářské
školy. V dalších sálech zámeckého pivovaru
bude pouze pro hosty festivalu přístupná vý-
stava, která představí ZASETO UMPRUM, ZASE
TO UMPRUM, UM PRO UM… volné sdružení
umělců, jejichž osudy spojilo studium VŠUP
v Praze. Tato výstava se v druhé polovině čer-
vence přesune do zámecké jízdárny, kde bude

přístupná široké veřejnosti. Návštěvníky kon-
certů jistě dobře naladí vtipné karikatury Josefa
Blechy v zámecké jízdárně a v nádvoří litomyšl-
ského zámku. V kostele Nalezení sv. Kříže doplní
stálé expozice tři nové a velmi různorodé vý-
stavní projekty. Vedle „fotografií z rozmlácenýho
kostela“  zde tak bude k vidění například insta-
lace UROBOROS polystyren nebo nová inter-
vence Otevřený hrob dvojice Cigler, Motyčka
v kryptě kostela, která je zasvěcena symbolice
vody a světla. 
S dvojicí Cigler, Motyčka se dále setkáme v nově
zrekonstruovaných prostorách Galerie Miroslava
Kubíka, ale také na veřejných prostranstvích
města Litomyšle v rámci projektu Jsme 100,
který se ideově vztahuje k oslavám stoletého vý- ročí založení naší republiky. Do veřejného pro-

storu vstupuje svou činností již tradičně také Ga-
lerie Zdeněk Sklenář. Letos hned dvěma projekty
– „Prvním pomníkem všem obětem Infomanie“
před Novým kostelem a neonovou kresbou
Marka Číhala v Klášterních zahradách. V prosto-
rách Galerie Zdeněk Sklenář v Mariánské ulici
najdeme Krištofa Kinteru, který je „kus klacku
natřenej na bílo“ . Smetanova Litomyšl dokáže
být také romanticky snová. V Městské galerii tak
můžete objevovat „Kdo křehkost k pohybu pro-
budil…“  a v Portmoneu – Museu Josefa Váchala
zase „Mystiku v dřevě ukrytou“ . Silný dojem
ve vás jistě zanechají také mistrovská díla če-
ského impresionismu v celé své šíři a kráse, vy-
stavená v Galerii Kroupa. 
Smetanova výtvarná Litomyšl zve uměnímilovné
návštěvníky i na výlety do okolí. Letos již tra-
dičně například do Pardubic nebo White Gallery
v Osíku u Litomyšle na výstavu Ludmily Jandové
a Xénie Hoffmeisterové „Mezi nebem a zemí“.
Nově se necháme pozvat také do Lubné, kde
v Kulturáku Archa připravili výstavu Mileny Do-
pitové. Výčet jednotlivých projektů rozhodně
není kompletní. Sledujte proto program, ať
v rámci výtvarného maratonu po výstavách čtr-
nácté Smetanovy výtvarné Litomyšle neminete
něco výjimečného. Petra Jiráňová

Jaroslav Brychta
– Kdo křehkost k pohybu probudil
Do světa průsvitné křehkosti,
humorné laskavosti i poetické
snovosti vás zavede výstava so-
chaře, sklářského výtvarníka
a rodáka z Pohodlí u Litomyšle
Jaroslava Brychty (1895–1971).
Prezentovány budou nejen jeho
světově proslulé skleněné fi-
gurky, raná sochařská díla
a kresby, ale i filmy, v nichž hrají
jeho skleněné figurky hlavní roli.
Vernisáž výstavy s názvem Jaro-
slav Brychta – Kdo křehkost
k pohybu probudil se uskuteční
v sobotu 16. června v 17.00
hodin před domem U Rytířů.
Životní i profesní dráha Jaro-
slava   Brychty   byla   spojená   se   Železným
Brodem, kam po studiích sochařství na Umělec-
koprůmyslové škole v Praze nastoupil jako pro-
fesor místní sklářské školy a kde vychoval celou
generaci špičkových českých sklářů, působících
nejenom u nás, ale i v zahraničí. Zde také zavedl
a rozvíjel výrobu skleněných figurek, za které zí-
skal ocenění i na mezinárodních výstavách – mj.
Paříž (1925) či Brusel (1935, 1958). 
Náměty pro svoje práce čerpal v běžném životě,
zachycoval řemeslníky, sportovce, inspiroval se
literárními předlohami, pohádkami, říší fantazie
i světem zvířat. Svou tvorbou ale také reagoval
na aktuální politické a společenské dění. Figur-

kám dokázal vdechnout život,
výraz i emoce. Přestože má jeho
dílo výrazné umělecké kvality,
neztratilo na srozumitelnosti
a pochopitelnosti uměleckého
vyjádření. Dílo Jaroslava Brychty
je tak podobně jako tvorba Miko-
láše Alše či Josefa Lady řazena
k českému kulturnímu dědictví.
Dle vzpomínek Brychtovy dcery,
proslulé sklářské výtvarnice Ja-
roslavy Brychtové (1924), si přál,
aby jeho tvorba byla prezento-
vána v Litomyšli, ve městě,
z něhož vzešel a kam se celý
život rád vracel. Výstava tak
představí nejen průřez jeho ce-

loživotní tvorbou, ale i životní osudy. A seznámí
vás tak s jedním z nejvýznamnějších českých
sklářských výtvarníků, který svou neúnavnou
a inovativní prací položil základy novým odvě-
tvím sklářské tvorby a jeho tvorba je považována
za jeden z mimořádných přínosů českému sklář-
ství 20. století.
Výstava, která potrvá do 9. září, je součástí fes-
tivalu Smetanova výtvarná Litomyšl a byla pod-
pořena grantem Ministerstva kultury ČR
a grantem Pardubického kraje – Podpora kultur-
ních aktivit v Pardubickém kraji v roce 2018.

Zuzana Tomanová, 
foto: Gabriel Urbánek

Jarní koncert
Vlastimilu
Sbor Vlastimil zve své příznivce na Jarní koncert,
který se bude konat v pátek 8. června v 17.00
hodin v kostelíku na Toulovcově náměstí. Hos-
tem bude dětský sbor z I. ZŠ pod vedením Re-
naty Čápové. Výnos z koncertu vložíme
na transparentní účet, který byl zřízen spolkem
„Společně dětem, z.s.“ při Speciální základní
škole Litomyšl na finanční pomoc a podporu žá-
kovi SZŠ. Hana Černá

Ludmila Jandová – Mezi nebem a zemí



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

1. 6. Pá 10.00–15.00 Dětský den s Chocco Caffé • Rodinné centrum tel. 607 605 720
22.00 Johnie Walker Party – dance music, dj Michael Pácalt, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 6. So 16.00–23.00 Litomyšlská muzejní noc – zahájení proběhne před budovou RML • Různá místa v Litomyšli tel. 461 615 287
16.00 25. výročí od otevření Musea J. Váchala – komentované prohlídky, koncert, představení knihy J. Portman, vstup zdarma • Portmoneum
16.30 Za oknem mrazilo srpnové slunce... Rok 1968 v Litomyšli a dobový životní styl – vernisáž výstavy • Regionální muzeum
19.00 O lásce – Karel Roden a Jana Krausová v představení Divadla Studio DVA, 350–450 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
22.00 Svojšice Warm Up – house & techno music, djs Alexx, Styx, Džejár, Yoppa Parrot, 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 6. Ne 15.00 Nosáčkova dobrodružství – divadelní představení pro děti uvádí Hravé divadlo, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
5. 6. Út 9.00 a 17.00 Tvoření ke Dni otců – výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720

18.00 Srí Lanka – cestopisné vyprávění a promítání V. Renzové a E. Kalinové • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Richard III. – abonentní divadelní představení, uvádí DS Kašpar a Divadlo v Celetné, zbylé vstupné od 290 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

6. 6. St 9.00–12.00 Hrátky s dětmi • Sportovní areál za sokolovnou tel. 607 605 720
7. 6. Čt 17.00 Závěrečný koncert žáků ZUŠ • Základní umělecká škola B. Smetany – nový sál tel. 461 612 628

19.00 Rusko pohledem Petry Procházkové – přednáška české novinářky a humanitární pracovnice • Nový kostel tel. 733 619 141
8. 6. Pá 22.00 Captain Morgan Night – dance & club music, djs Pegas & Selene, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
9. 6. So 14.00 Orion moto show 2018 – sport.týmy, trial, dakarský tým, Veterán klub Pardubice, hudba (Xilt, Markant, Hamleti) • Smetanovo náměstí

16.00 Sergej Kulina: Obrazy a plastiky – vernisáž prodejní výstavy • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191
22.00 Československá párty – CZ & SK hity, dj Toi, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 6. Ne 17.00 J. S. Bach: Dogmatické chorály – koncert Ondřeje Muchy na varhany a cembalo • Husův sbor tel. 724 704 977
12. 6. Út 10.00 Ekologicky šetrné výrobky pro váš domov – povídání o praní a úklidu • Rodinné centrum tel. 607 605 720
13. 6. St 9.00–12.00 Hrátky s dětmi • Sportovní areál za sokolovnou tel. 607 605 720
15. 6. Pá 22.00 Dance vs. RNB Party – CZ & SK hity, djs Toi, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
16. 6. So 8.00–11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 602 202 580

9.00–18.00 Setkání s vnitřním zdrojem lásky a moudrosti – celodenní seminář s Eliškou Bečkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.00 Jaroslav Brychta: Kdo křehkost k pohybu probudil... – vernisáž výstavy • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.00–22.00 SL 2018: Hvězdy operního nebe – Javier Camarena & Leticia de Altamirano, vstupné 1490–2490 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 Houseland – house party, djs Glenn, Parrot & Guests, 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 6. Ne 13.30 a 17.30 SL 2018: Maurice Ravel: Dítě a kouzla – rodinná opera, 190–390 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575
19.30–21.30 SL 2018: Ecce Cor Meum / Hle, srdce mé – koncert, 490–890 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575

19. 6. Út 9–12 a 13–16 Den otevřených dveří – 8. výročí zahájení provozu Denního stacionáře v Litomyšli • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
9.00 Piknik • Klášterní zahrady tel. 607 605 720
9.00–17.30 Výklady karet – s Emilií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

20. 6. St 9.00–12.00 Hrátky s dětmi • Sportovní areál za sokolovnou tel. 607 605 720
19.00 Afrika aneb Češi mezi lidožravci – uvádí Divadlo Járy Cimrmana, vstupenky jsou již vyprodány • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.30–22.30 SL 2018: P. Helebrand: Evangelium podle houslí L.P. 2018 – velikonoční chrámové oratorium, 190–590 Kč • Piaristický chrám 

21. 6. Čt 20.30–22.30 SL 2018: P. Helebrand: Evangelium podle houslí L.P. 2018 – velikonoční chrámové oratorium, 190–590 Kč • Piaristický chrám 
22. 6. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl industriální – koment. procházka s průvodcem, zdarma • sraz před budovou vlak. nádr. tel. 461 614 765

22.00 Excelent Night – club & EDM, dj Vojta Baranec, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
23. 6. So 8.00–17.00 Starodávný jarmark – tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný program na pódiu • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239

9.30–12.00 Zapleť se s uměním: Cliché verre – výtvarná dílna netradiční techniky, 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
11.00–12.20 SL 2018: Zahrada srdce – hudebně/literární pořad s četbou z korespondence a básní Emy Destinnové, 190–390 Kč • Zámecká jízdárna tel. 
13.00 Ema Destinnová – společenské neformální setkání věnované výstavě a osobnosti Emy Destinnové • před vstupem do Rodného bytu B. Smetany 
22.00 Fusion With Michael C – dance & club music, djs Michael C & Mig, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 6. Ne 13.00–17.00 Inspiruj se, animuj! – workshop tvorby animovaného filmu s Ondřejem Moučkou, 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
17.00 Byla krásná, až to k víře není ... – literárně/hudební kompozice věnovaná B. Němcové s T. Medveckou, 110 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00–22.00 SL 2018: Osudová léta 1918 a 1968 – koncert, 490–890 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575

25. 6. Po 20.00–21.45 SL 2018: Na hranách stylů minus123minut & PKF – Prague Philharmonia & Erik Truffaz – koncert, 490–890 Kč • zámecké nádvoří
27. 6. St 9.00–12.00 Hrátky s dětmi • Sportovní areál za sokolovnou tel. 607 605 720
28. 6. Čt 17.00 Poděkování za školní rok 2017/2018 – shromáždění povedou duchovní křesťanských církví v Litomyšli • Kostel Rozeslání sv. Apoštolů

17.30 Večer s galerií: Kdo křehkost k pohybu probudil – komentovaná prohlídka se Z. Tomanovou, 20/40 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.30–21.15 SL 2018: Z mého života II Amadeus Poznaň – koncert, 190–390 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575

29. 6. Pá 21.00–24.00 SL 2018: Ch. Gounod: Faust a Markéta – opera na motivy legend o doktoru Faustovi, 490–890 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 Happy Holiday – dance music, dj Marvo, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

30. 6. So 9.30–12.00 Hliněný svět fantaskních bytostí a zvířat – výroba hliněných figurek, 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
10.00–18.00 Najdi (na)sebe 4 – bazárek pro radost – zapomenuté módní kousky, živá hudba a dobroty z grilu • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871
21.00 SL 2018: Leoš Janáček: Její pastorkyňa – opera, 490–890 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 Push The Button – house music, djs Glenn, Parrot & guests, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 7. Ne 14.00 Slavnost na Růžovém paloučku – národopisná slavnost k uctění Českých bratří • Růžový palouček u Újezdce tel. 603 261 664
19.30–21.15 SL 2018: Tonkünstler Orchester – koncert, 490–890 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00–23.20 SL 2018: Jazzová jízda v jízdárně #2 – koncert, 190–390 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 575

3. 7. Út 21.30–22.50 SL 2018: Alfred Schnittke: Requiem – koncert, 290–490 Kč • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 575
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 Charles Gounod: Svatocecilská mše – děkovná bohoslužba celebrovaná Mons. Tomášem Halíkem, zdarma • Piaristický chrám 
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 Ekumenická bohoslužba na památku M. Jana Husa – společná bohoslužba • Toulovcovo náměstí tel. 724 704 977
18.00 a 19.30 TPP: Čertí škola, Jan Burian – pohádka a koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333



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

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL                                                více na www.vytvarnalitomysl.cz

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá  1. 6.  Avengers: Infinity War – film USA, akční/sci–fi/fantasy, 150 min, české titulky, 100 Kč
So  2. 6.  Avengers: Infinity War ve 3D – film USA, akční/sci–fi/fantasy, 150 min, 130 Kč
Ne  3. 6.  Na krátko – film ČR, drama, 110 min, 110 Kč
Út  5. 6. Dámský klub – film USA, komedie, 105 min, titulky, 110 Kč
St  6. 6.  Maří Magdaléna – film Velká Británie/USA/Austrálie, 120 min, titulky, 90 Kč
Čt  7. 6.  Kluci z hor – film ČR, drama/komedie, 950 min, 100 Kč
Pá, So  8., 9. 6.  Debbie a její parťačky – krimi/komedie, 95 min, 100 Kč
Ne 10. 6.  Teambuilding – film ČR, komedie, 90 min, 120 Kč
Út 12. 6.  Delrium – film USA, horor/thriller/psychologický, 100 min, titulky, 110 Kč
St 13. 6.  Dvě nevěsty a jedna svatba – film ČR, komedie, 95 min, 100 Kč
Čt 14. 6.  Escobar – film Španělsko/Bulharsko, životopisný/krimi/drama, 125 min, titulky, 120 Kč
Pá 15. 6.  Backstage – film ČR/SR, taneční/romantický/hudební, 90 min, 120 Kč
So 16. 6.  Solo: Stars Wars Story ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/sci–fi/fantasy, 135 min, 140 Kč
Út, St 19., 20. 6.  Já, Simon – film USA, drama, 110 min, titulky, 120 Kč
Čt 21. 6.  Filmový klub: Gauguin – film Francie, životopisný/drama, 105 min, titulky, 90 Kč
Pá 22. 6. od 17.00 a 19.45 Jurský svět: Zánik říše – film USA/Španělsko, akční/dobrodružný/sci–fi, 130 min, 130 Kč
So 23. 6. od 19.45  Jurský svět: Zánik říše ve 3D – film USA/Španělsko, akční/dobrodružný/sci–fi, 130 min, 150 Kč
Út 26. 6.  Ghost Stories – film Velká Británie, drama/horor, 100 min, titulky, 110 Kč
St, Čt 27., 28. 6.  Večer pro dámy: Jsem božská – film USA, komedie, 120 min, titulky, 120 Kč
Pá, So 29., 30. 6.  Sicario 2: Soldado – film USA/Itálie, akční/krimi/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  2., 3. 6.  Včelka Mája: Medové hry – film Německo/Austrálie, animovaný/rodinný/komedie, 90 min, 90 Kč
So, Ne  9., 10. 6.  Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce – film Dánsko, rodinný/animovaný, 80 min, 90 Kč
So, Ne 16., 17. 6.  Příšerky z vesmíru – film Německo/Dánsko, animovaný/komedie/rodinný, 90 min, 120 Kč
So, Ne 23., 24. 6.  V husí kůži – film USA/Čína, animovaný/komedie/rodinný, 90 min, 100 Kč
So 30. 6.  Hledá se princezna – film Ukrajina, animovaný/fantasy/komedie, 90 min, 100 Kč

Od 2. 7. do 31. 8. 2018 bude kino Sokol z důvodu rekonstrukce zavřeno!!!

LETNÍ KINO V AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky představení ve 21.30
Ne 17. 6.  Špindl – film ČR, komedie/romantický/rodinný, 100 min, 50 Kč
Ne 24. 6.  Všechno nebo nic – film ČR, komedie/romantický, 90 min, 50 Kč
Ne  1. 7.  Čertoviny – film ČR, pohádka, 90 min, 50 Kč

VÝSTAVY
do 3. 6. Bedřiška Uždilová: Obrazy – výstava pražské výtvarnice • Dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 8. 6. Úsměvy Pavla Matušky – výstava • Zámecký pivovar • denně 9–17
do 16. 9. Dioramata, stroječky, hračky... – poutavá výstava do detailu propracovaných exponátů • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 30. 9. Přijďte si zaplavat – zábavná výstava o dějinách litomyšlské plovárny • regionální muzeum • Út–Pá– 9–12 a 13–17, So–Ne– 9–17
od 1. 6. do 31. 8. Krása (v) kostýmu – mimořádná výstava zahrnující výběr nejkrásnějších operních kostýmů z Národního divadla • Státní zámek Litomyšl • Út–Ne 10–17
od 2. 6. do 4. 11. 90 let ve svém – výstava k otevření muzea v současné budově • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 3. 6. do 30. 9. Za oknem mrazilo srpnové slunce... Rok 1968 v Litomyšli a dobový životní styl – výstava • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 10. 6. do 2. 11.                Sergej Kulina: Obrazy a plastiky – prodejní výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia
od 22. 6. do 24. 6. Rozkvetlá zahrada – výstava spojená s prodejem rostlin, aranžovaná expozice, prohlídka ukázkového arboreta • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • denně 8–17

do 8. 7. Jen nám 25 aneb 25 let výuky restaurování v Litomyšli – výstava  o historii školy • Červená věž v areálu Fakulty restaurování • Po–Pá 8–15
do 10. 9. Výstava prací studentů Fakulty restaurování • piaristická kolej • pouze první čtvrtek v měsíci
do 30. 9. Městská obrazárna – stálá výstava těch nejkvalitnějších děl ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Státní zámek Litomyšl - II. patro • Út–Ne 10–12 a 13–16
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
od 8. 6. Marek Číhal: Zátiší • Klášterní zahrady
od 9. 6 do 8. 7. Krištof Kintera: Jsem kus klacku natřenej na bílo – výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • denně 11.00–19.00
od 10. 6 do 29. 7. Impresionismus a jeho přesahy v české malbě – výstava / vernisáž 9. 6. v 16.00 • Galerie Kroupa • denně 10.00–18.00
od 14. 6 do 8. 7. Ema Destinnová – výstava k 140. výročí narození české pěvkyně světového věhlasu • Rodný byt Bedřicha Smetany • Út–Ne 9–12 a 13–17
od 14. 6 do 7. 7. Krajinou mého srdce – výstava / vernisáž 16. 6. v 17.45 • Zámecký pivovar • denně 10.00–18.00 nebo do začátku večerního programu SL
od 14. 6 do 28. 10. Otevřený hrob – autory instalace v kryptě jsou jsou Václav Cigler a Michal Motyčka / vernisáž 14. 6. v 19.00 • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10–18
od 14. 6 do 7. 7. Josef Blecha: Vážení hosté... – výstava / verinisáž 16. 6. v 10.00 • Státní zámek Litomyšl • Út–Ne 10.00–16.00 (v červenci do 17.00)
od 15. 6 do 7. 7. Poutníci – výstava / vernisáž 14. 6. v 18.00 • Zámecký pivovar • denně 10.00–18.00 nebo do začátku včerního koncertu SL
od 15. 6 do 31. 12. Jan Mladovský: Uroboros polystyren – výstava / vernisáž 14. 6. v 17.00 • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10.00–18.00
od 16. 6 do 30. 11. Jsme 100 – instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky ve veřejném prostoru / vernisáž 16. 6. v 11.00 v Klášterních zahradách • Různá místa v Litomyšli
od 16. 6 do 31. 12. Petr Župnik: Z rozmlácenýho kostela – výstava / vernisáž 15. 6. v 18.00 • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10.00–18.00
od 17. 6. do 9. 9. Jaroslav Brychta: Kdo křehkost k pohybu probudil – výstava • Dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
od 17. 6 do 1. 9. Václav Cigler a Michal Motyčka: Událost místa – výstava / vernisáž 16. 6. v 16.00 • Galerie Miroslava Kubíka • denně 10.00–17.00
od 17. 6 do 28. 10. Ludmila Jandová - Xénia Hoffmeisterová – výstava / vernisáž 16.6. ve 14.00 • White Gallery • denně 13.00–17.00
od 20. 6. Josef Archer: První pomník všem obětem Infomanie • Nový kostel
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



VÍCEDENNÍ AKCE
do 30. 6. Čtenářské bingo – nová hra pro dětské hráče • Městská knihovna
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 2. 6. do 6. 6. Oblé řezání – výtvarná dílna pod vedením zkušeného řezbáře Jiřího Janočka • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • vždy 9–12 a 13–17 (kromě pondělí)
od 14. 6. do 7. 7. Festivalové zahrady – doprovodná scéna Národního festivalu, program na www.digitalnismetanka.cz • Klášterní zahrady
od 14. 6. do 7. 7. Festivalové menu • Hotel Aplaus - restaurace Bohém • 11.00
od 16. 6. do 17. 6. Tvarůžkové variace – dobroty z olomouckých tvarůžků – slané i sladké variace • Restaurace Veselka • 11.00

2. 6.                 So              9.00                   Volejbalový sportovně dětský den • Sportovní areál za sokolovnou
                                 10.00             Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Nasavrky – KP II. třída, ženy • Volejbalové kurty Líbánky
                                             14.15                   Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. Hlinsko – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             17.00                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Chrudim B – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
3. 6.                 Ne             9.00–18.00       Otevření Velkého Košíře – paddleboarding, vodní sporty a ws trenažér pro malé i velké, hry pro děti • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
                                 10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. ŽSK Třemošnice – KP II. třída, ženy • Volejbalové kurty Líbánky
5. 6.                 Út              10.00                 II. sportovní hry seniorů –pro všechny starší 60 let, kteří mají rádi pohyb a legraci, registrace od 9.30 • Městský stadion Černá hora
7. – 10. 6.     Čt–Ne       9.00                   Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání – závody, které jsou součástí Českého skokového poháru 2018 • Jízdárna – Hřebčín Suchá
9. 6.                 So              9.00                   Tenis: Litomyšl vs. TK Česká Třebová – mistrovská utkání družstva starších žáků • Sportcentrum Litomyšl
                                             10.00                 Litomyšl Streetball 3x3 – 5. ročník, mládežnický turnaj v basketballu (streetballu) • krytý zimní stadion
10. 6.               Ne             9.00                   Tenis: Litomyšl vs. Dolní Dobrouč – mistrovská utkání družstva mladších žáků • Sportcentrum Litomyšl
                                 9.00                   Volejbal: Krajský přebor přípravek – dívky • Volejbalové kurty Líbánky
13. 6.               St              9.00                   Kritéria mladých koní • Jízdárna – Hřebčín Suchá
16. 6.               So              9.00                   Volejbal: Kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR superveteránů • Sportovní areál za sokolovnou
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Tesla Pardubice A • Volejbalové kurty Líbánky
                                             10.00                 Jezdecké hry pro děti – JZ, parkury 40 – 70 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             14.15                  Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. Moravská Třebová – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             17.00                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Svitavy – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
23. 6.              So              13.00                 Drezurní veřejný trénink – Z–L pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
24. 6.              Ne             9.00                   Tenis: Litomyšl vs. TO TJ Tesla Pardubice – mistrovská utkání družstva mladších žáků • Sportcentrum Litomyšl
30. 6.              So              9.00                   Červnové jezdecké závody – hobby + ZM–S** • Jízdárna – Hřebčín Suchá

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Provozní doba na www.bazen–litomysl.cz 
nebo na tel. 461 315 011
• Út 18.45–19.45  Aqua Fitness (vyjma prázdnin a svátků)
• St 12.00–13.00  Cvičení ve vodě pro seniory
(vyjma prázdnin a svátků)
Plovárna otevřena za hezkého počasí denně 9.00–20.00
do 15. 6. pouze bazén 25 m a tobogán
od 16. 6. bude otevřen již celý areál koupaliště 
(bazén 25 a 50 m, tobogán, skluzavka a skákadla)
www.bazen–litomysl.cz

 Letní stadion Černá hora
Veřejná posilovna (outdoorové posilování) 
– nonstop přístup, zdarma

 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

 Cvičební sál Veselka, tel.: 732 536 204
Hathajóga – začátečníci i pokročilí 
(s Petrou Bálskou, tel. 608 834 129):
• Po, Pá 8.30, • Út 18.00, • Čt 19.00
Karate
• Po 17.00–18.00 začátečníci a pokročilí
• St 17.00–18.30 začátečníci a pokročilí
• Pá 17.00–18.30 pokročilí
Fitbox
• Po a Čt 18.00 
www.litomysl–veselka.cz

 Rodinné centrum, tel.: 721 344 217
Čt 16.30–17.30  Rehabilitační cvičení s prvky jógy
Více info na tel. 721 344 217

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

 Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Jóga s Petrou Polákovou
• Čt 8.00–9.30  Ranní jóga pro začátečníky a mírně pokročilé
• Čt 10.00–11.00  Jóga pro seniory
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, www.anaha-
tayoga.cz
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• Út 17.00 
Jemná jóga s Janou Krejzovou
• St od 18.30
Kurz hormonální jógy s Petrou Polákovou
• Pá 8. 6. a 22. 6. od 16.30
www.anahatayoga.cz

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut)
• So 10.00, 17.00 h
• Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz/spinning.html

 ZUŠ – budova TUNEL
Orientální tanec
• Po od 18.15
Bližší informace a přihlášky do kruzu na mob.: 728 684 634,
email: avokvarom@gmail.com

 Sokolovna 
Rozpis cvičení:
• Po 16.00–17.00 rodiče s dětmi
• Po 17.00–18.00 mladší žáci
• Po 18.00–19.00 zdravotní cvičení
• Po 19.00–20.30 volejbal
• St 17.00–19.00 všestranost dívky
• Čt 19.00–20.30 volejbal mix

 Jóga klub Litomyšl, tel.: 775 195 301
• Út 17.00–18.30, 18.30–20.00
• Čt 17.45–19.15
Cvičení probíhá v tělocvičně na I. ZŠ Zámecká 496 v Litomyšli

 Fit Klub, tel.: 603 244 003
Zabavné a efektivní cvičení podpořené výživou. 
• Čt 17.00
Cvičíme na Veselce v Litomyšli. Rezervace místa je předem
nutná na tel. 603 244 003.

SPORT, CVIČENÍ

aktuální info o akcích na www.litomysl.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: Turistická známka kostela Povýšení sv. Kříže

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                        2. 6. 13.30               Dětský den – pro děti jsou připraveny soutěže, od 21.30 hodin se bude promítat film Čertoviny • areál hasičské zahrady
                                   9. 6. 20.00              Taneční zábava – hraje skupina DoDna • zahrada za Hasičskou zbrojnicí 
                                             22. 6. 21.30            Letní kino – promítání filmu Kvarteto • areál hasičské zahrady
                                               23. 6. 20.00           Pouťová zábava – zahraje skupina Rock Faktor • zahrada za Hasičskou zbrojnicí
DOLNÍ ÚJEZD                3. 6. 13.00               Dětský den Z pohádky do pohádky – pořádá kulturní komise • přírodní areál v Bořkově 
                                   14. 6. 17.00             Závěrečný koncert žáků ZUŠ – vystoupí žáci ZUŠ Dolní Újezd • koncertní sál
                                             30. 6. 20.00           Tradiční Benátská noc – hraje MIX, 60 Kč, pořádají místní hasiči • přírodní areál v Bořkově 
OLDŘIŠ                                3. 6. 14.00               Den dětí – sportovní odpoledne v Oldřiši – sebou tříkolky, kola, koloběžky k soutěžení, skákací hrad, stříkaná pěna • za Orlovnou
                                   16. 6. 11.00              3. Den Myslivosti, lesnictví a ochrany přírody – dřevorubecká show, Eurojack show, ukázky dravců, lesní techniky, střelby a další • střelnice
                                             23. 6. 13.00            Oslava a setkání rodáků obce Oldřiš k příležitosti 130 let od založení SDH a otevření školy v Oldřiši
POLIČKA                             2. 6.                         Čas pro neobyčejné zážitky – tradiční noční putování Poličkou s bohatým programem a řadou překvapení
                                   17. 6. 13.30–15.00  Táta frčí – nafoukněte pneumatiky u kol a kočárků, namažte brzdy, nasaďte helmy a přijeďte na jedinečný závod • parkoviště u Divadelního klubu
                                             do 22. 9.               Výstava – Království panenek – krásná sbírka historických panenek sběratelky paní Evy Procházkov • Centrum Bohuslava Martinů
SEBRANICE                       2. 6. 9 – 17               Setkání tesařů – workshop ručního tesání trámů • Trstěnice 56
                                   3. 6. 10 – 17             2. veřejné medobraní – vybrání plástů ze včel, odvíčkování a vytočení medových plástů, pouze za příznivého počasí • č.p. 108 v Sebranicích
                                             13. 6. 15 – 19           Kurz ručního zpracování lnu – přihlášky na tel. 604 590 474 • Sebranice č.p.8
                                   22. 6. 15 – 19          Kurz plstění suchou cestou – přihlášky na tel. 604 590 474 • Trstěnice 56

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             1. 6. 16–23               Muzejní noc – bohatý a různorodý program • městské muzeum, Ottendorferův dům
                                   2. 6. 13.00               Den dětí – na téma Šmoulové, organizuje téměř třicet svitavských organizací, spolků, škol..., cena hrací karty 30 Kč • park Jana Palacha
                                             13. 6. 19.00             John Murrell: Božská Sarah – Divadlo Kalich (Praha), hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek / Igor Orozovič, 400 Kč  • Fabrika
                                   16. 6. 15.00             Hřebečský slunovrat 2018 – 7. ročník, vystoupí hudební uskupení z Čech i Slovenska, 150 Kč, na místě 200 Kč • Hřebeč (Koclířov)
                                   19. 6. 19.00             Divadlo Járy Cimrmana – Cimrman / Smoljak / Svěrák: AFRIKA aneb Češi mezi lidožravci, 400 Kč • Fabrika
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    14. 6. 18.30             Peru – život a tvorba v Jižní Americe – přednáška Věry Nápravníkové ml. s přítelem Jorge Ariasem o Peru, 60 Kč • kinosál muzea
                                   21.–30. 6. 19.00   Dny slovenské kultury – 21. 6. slavnostní zahájení festivalu,  sk. Nerez a slovenská zpěvačka Lucia Šoralová, 250 Kč • dvorana muzea
                                             28. 6. 17.00            Fidlikanti – podvečer se slovenským folklórem na zámku, dobrovolné • zámecké nádvoří
                                   29. 6.                      Česko–slovenské kapely na náměstí – Smola a Hrušky, Fastfood Orchestra, Maduar, Metalinda
                                   30. 6. 20.00           Galakoncert Š. Margity, L. Machálkové a E. Weissové s hudebními hosty – 350/400 Kč  • zámek
POLIČKA                      2. 6. 19.00               19. ročník večerního putování Poličkou – tištěné programy s mapou obdržíte na startu • Městské muzeum a galerie z Tylovy ulice
                                   14. 6.                        Divadlo Řeznické – Útěky • Tylův dům
                                             červen                   Fenomén Merkuru – výstava • Út–Ne 9–12, 12.30–17 • Centrum Bohuslava Martinů
VYSOKÉ MÝTO                  2. 6. 9–20                Sodomkovo Vysoké Mýto – festival, na který můžete přijet historickým vlakem, automobilis 20. – 40. let 20. stol. • nám. Přemysla Otakara II.
                                   27. 6.                        Randálfest – multižánrový hudební festival pro širokou veřejnost, více na www.stavebniskola.cz/randalfest • amfiteátr M–klubu

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          22. – 29. 6.          Festival Divadlo evropských regionů a Open air program Hradec • Klicperovo divadlo a centrum Hradec Králové 
CHEB                           6. – 9. 6.                Chebské dvorky 2018 – 16. ročník, čtyřdenní open air festival uměleckých projektů, Galerie 4
JINDŘICHŮV HRADEC     15. 6.                       Závěrečný koncert Jihočeského festivalu Concertino Praga • Rytířský sál, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
KUTNÁ HORA                    23. – 24. 6.         Královské stříbření Kutné Hory
POLIČKA                      2. 6.                         Čas pro neobyčejné zážitky – tradiční noční putování Poličkou s bohatým programem a řadou překvapení
TELČ                                     10. 6.                        Pohádková neděle na zámku s Domem dětí a mládeže, den plný zábavy pro děti a jejich rodiče s moderátory Hitrádia Vysočina
TŘEBOŇ                              červen – září      Příběh Zlaté stoky – výstava v Domě Štěpánka Netolického představuje historii, význam i řadu zajímavostí unikátní Zlaté stoky

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Výstava nejkrásnějších operních
kostýmů z Národního divadla na zámku
Reprezentační sály zámku v Litomyšli doplní
od 1. června do 31. srpna výstava Krása (v) kos-
týmu. Mimořádná výstava zahrnující výběr nej-
krásnějších operních kostýmů z Národního
divadla. 
V roce 2018 oslaví litomyšlský zámek své 450.
narozeniny a současně 60. ročník Národního
festivalu Smetanova Litomyšl. Návštěvníci re-
prezentačních pokojů na základní prohlídkové
trase se mohou těšit vedle klasické prohlídky
na výstavu Krása (v) kostýmu. Jedná se o výběr
nejkrásnějších operních kostýmů z Národního
divadla, doplněný o základní historické údaje
a fotografie z představení, z nichž některá měla
své místo i v programu festivalů Smetanova Li-
tomyšl. 
Výstava zahrnuje přes dvě desítky kostýmů, je-
jichž výtvarníci jsou známí nejen na divadle, ale
také třeba ve filmové tvorbě. Namátkou Theodor

Pištěk, Josef Jelínek nebo Martin Čorba. Před-
staví inscenace, na jejichž vzniku se podíleli
slavní čeští umělci, jako je Eva Urbanová, Jiří Bě-
lohlávek či Ondřej Havelka. Výstava také nabízí
zajímavosti z historie a okolo vzniku těch nej-
známějších oper. 
Výstava je přístupná od 1. 6. do 31. 8. 2018, vždy
od úterý do neděle v rámci prohlídek základní
prohlídkové trasy Reprezentačními sály a divad-
lem. (Vstupenka na kterýkoli festivalový pořad
konaný ve II. arkádovém nádvoří zámku v Lito-
myšli je v běžné otvírací době zámku zároveň
jednorázovou vstupenkou na základní prohlíd-
kový okruh a kostýmní výstavu.)
Těšíme se na Vás. 
Partnery výstavy Národního památkového
ústavu, Státního zámku v Litomyšli jsou Národní
divadlo a Národní festival Smetanova Litomyšl.

Zdeňka Kalová

CEREKVICE N. L. – prodej objektu s uzavřeným
dvorem (428 m2) v centru obce. Vhodné pro bydlení
s podnikáním, rekreační účel (penzion), apod. Zají-
mavé okolí s vazbou na historii: Růžový palouček,
Litomyšl, V. Mýto a pohodlný dojezd do těchto
měst.Pozemky celkem: 891 m2. ENB G.
Č. 1402. Cena: Informace v RK
MIŘETÍN – prodej stavení 3+1 na polosamotě. Napo-
jeno na elektřinu, přípojka veřej. vodovodu na po-
zemku. Topení na tuhá paliva, odpad částečně
do jímky. Zajímavé místo v přírodě s vlast. lesíkem
a možností hospodaření nebo k rekr. účelu. Po-
zemky celkem 3 090 m2. ENB G.
Č. 1401-1 Cena: 790 000 Kč
LITOMYŠL – prodej atypického bytu se spoustou
možností. Byt má 69 m2, nachází se v přízemí zdě-
ného domu. Je po rekonstrukci v roce 2007. Nachází
se v lokalitě v těsné blízkosti náměstí. K bytu patří
podíl na zahradě u domu, možno užívat zpevněné
parkovací místo před domem. Volný ihned.  ENB G
Č. 1400 Cena: 1 799 000 Kč
LITOMYŠL – prodej rovinatého pozemku 542 m2

v centru města určeného územním plánem k zasta-
vění (plocha smíšená obytná individuální), přístup
z veř.komunikace. Možnost napojení na všechny
sítě. Č. 1399 Cena: info v RK
SEDLIŠŤKA – prodej domu 3+1 se slunnou zahradou
(897 m2) na polosamotě. Topení lokální na tuhá pa-
liva (plyn. přípojka u domu). Zajímavé místo ke
stavbě nového RD s dostupností do Litomyšle (cca
6 km) a V. Mýta. ENB G.
Č. 1397-1 Cena: 630 000 Kč
LITOMYŠL – byt 4+kk s lodžií, ve vlastnictví, ve 3.NP
zděn.domu,celková plocha 123 m2. Světlý, situovaný
k jihu, dispozičně velmi dobře řešený. Kuchyňská
linka moderní, prostorná, zabudované spotřebiče.
Rok výstavby 2007. Možnost výměny za byt 2+1
s doplatkem. ENB C/92 kWh/(m2.rok). 
Č. 1379 3 790 000 Kč
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

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   
VENKOVSKÁ STAVENÍ v okolí Litomyšle a Poličky
Zavolejte – napište – nabídněte.
Vysoká úspěšnost prodeje za zajímavé ceny!

MORAŠICE – prodej pozemku cca 17 546 m2.
Č. 1349 Cena: 140 Kč/m2

LITOMYŠL – ZÁHRAĎ (SUCHÁ) – prodej slunného
pozemku 8 161 m2 pro sportovní vyžití na polosa-
motě.  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

Letní kino rozsvítíme 17. června
Už v neděli 17. června zahájí svůj pravidelný se-
zonní provoz letní kino ve Sportovním areálu
za sokolovnou. Až do konce prázdnin tak budete
moci strávit za 50 korun příjemný nedělní večer
s českým nebo zahraničním filmem. 
Sérii promítání začneme v neděli 17. června
od 21.30 hodin film „Špindl“ s Annou Polívkovou,
Anitou Krausovou a dalšími známými herci. 
Na 24. června od 21.30 hod. je připraveno pro-
mítání úspěšného romantického snímku
„Všechno nebo nic“ v hlavních rolích s Táňou
Pauhofovou, Klárou Issovou a Ondřejem Soko-
lem. Neděle 1. července bude patřit dětem, které

za vysvědčení jistě dostanou pohádku Zdeňka
Trošky „Čertoviny“ s Jakubem Prachařem, Domi-
nickem Benediktem, Karlem Dobrým aj.
Následující nedělní večery budou patřit filmům
jako „Tátova Volha“, „Fakjů pane učiteli 3“, „Za-
hradnictví: Nápadník“, „Jumanji: Vítejte
v džungli“ a další. 
Sportovní areál za sokolovnou nabízí velký výběr
nápojů, chuťovek k pivu a vínu i grilované speci-
ality. Zázemí ocení jak dospělí diváci, tak rodiny
s dětmi. Přijďte se podívat!
Více na www.kinolitomysl.cz

Prokop Souček

Malování v Městské obrazárně
Máte rádi výtvarné umění? Chtěli byste malovat
podle originálů předních malířů 19. a 20. století?
Navštivte Městkou obrazárnu, kde jsou pro vás
připraveny veškeré malířské potřeby. Za popla-
tek 20 Kč si můžete půjčit malířský stojan,
štětce, barvy i papír, ale nic vám nebrání v tom,
přinést si vlastní malířské potřeby a pustit se
do tvoření. 
Malování v obrazárně může využít každý, kdo by
si chtěl zpříjemnit den, procvičit si svoji zručnost
i výtvarné cítění, ale je také určeno pro žáky
a studenty základních či středních škol, kteří se
připravují na talentové zkoušky a chtějí si vy-
zkoušet kreslení a malování podle skutečných
originálů.
Pokud byste se chtěli malování věnovat dlouho-
doběji, můžete si za 80/150 Kč pořídit roční per-
manentku, která vám umožní tvořit kdykoliv
během celé výstavní sezóny.
V Městské obrazárně je prezentováno více než
150 nejcennějších obrazů a soch ze sbírky
města, zaměřené na české výtvarné umění 19.

a 20. století. Setkáte se zde mj. s vysoce ceně-
nými pracemi Josefa Čapka, Emila Filly, Jana Zr-
zavého, Františka Tichého či Otakara Kubína.
Zastoupena jsou ale také díla umělců spjatých
s Litomyšlí a jejím okolí, kteří svým významem
mnohonásobně přesáhli hranice regionu – Julia
Mařáka, Antonína Dvořáka, Maxe Švabinského,
Olbrama Zoubka či Václava Boštíka. V expozici
se seznámíte nejen s vystavenými díly, ale i je-
jich vazbou na utváření sbírky, historií regionu
i nejvýznamnějšími mecenáši galerie. 
Městskou obrazárnu, nacházející se ve 2. patře
litomyšlského zámku, můžete navštívit denně
mimo pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 až do 30. září.          Zuzana Tomanová

Den otevřených dveří
v Denním stacionáři
Ruky pro život 
Ruka pro život o.p.s. zve nejen litomyšlské ob-
čany na den otevřených dveří u příležitosti již 8.
výročí zahájení provozu denního stacionáře pro
spoluobčany s mentálním a kombinovaným po-
stižením včetně lidí s poruchou autistického
spektra a pro seniory. Den otevřených dveří se
uskuteční v úterý 19. června 2018 v čase od 9
do 12 hod. a od 13 do 16 hod. K vidění budou
nejen prostory Denního stacionáře v ulici J. E.
Purkyně č. p. 1126 a 1150, ale také výsledky práce
našich uživatelů, které vznikly v rámci terapeu-
tických činností v našich multifunkčních dílnách.
Těšíme se na Vás!

Za pracovníky Ruky pro život o.p.s. Ria Slušná

Gorka Morka con
na Budislavi
Gorka Morka je netradiční pálkovací hra, která
v letošním roce slaví 18 let své existence. Během
těchto let se z malé táborové hry „vyklubala“
hra, která pobláznila tisíce hráčů a rozšířila se
i za hranice České republiky. Přijďte s námi osla-
vit toto výročí, vyzkoušet a zahrát si Gorka
Morku na místě jejího vzniku. Slavnostní celo-
denní Gorka Morka con se koná 16. 6. 2018
od 9:00 hodin na táborové základně PS. M. Se-
dláčkové v Budislavi „U Velkého rybníka“. Pro
všechny je připravený bohatý program, soutěže,
turnaje, workshopy a mnoho dalších zajímavostí
a překvapení. Zahrát si či vyzkoušet Gorka
Morku může úplně každý. Další informace a na-
leznete na facebooku akce www.facebook.com/
PSMSBudislav/. Těšíme se na vás.      Jan Coufal
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Koncert Báry
Basikové

Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na koncert
zpěvačky  Báry  Basikové  se  symfonickým
tělesem Prague Lecian Strings pod vedením
Kryštofa Leciana. Koncert se uskuteční ve Sme-
tanově domě v Litomyšli dne 6.10.2018. V prů-
běhu koncertu zazní sklady nejen Báry Basikové,
ale i popové, muzikálové a filmové hity, vše
v symfonickém podání.  Těšit se můžete např.
na Abbu, The Beatles, Pink Floyd, Tinu Turner,
Fantoma opery, Mission Impossible a mnoho
dalších. Nástrojové obsazení symfonického tě-
lesa Prague Lecian Strings: 1. housle, 2. housle,
viola, kontrabas, klavír, violoncello, cello solo.
Předprodej vstupenek v Informačním centru
Litomyšl od 6.6.

Rudolf Kosina, foto: archiv pořadatele

Bleší trhy
Blíží se léto, prázdniny a k nim již po několik let
neodmyslitelně patří i Bleší trhy, které pořádá
Generace 89. Že ještě nevíte, kdy budou? Tak si
prosím zapište do svých kalendářů následující
data: 16. června, 21. července, 18. srpna a 8. září. 
Opět zveme všechny, kdo mají rádi atmosféru
bleších trhů a krásné sobotní dny, setkání a po-
sezení. I letos zde budete moci prodat, nakoupit
či třeba směnit starožitné zboží, nábytek, porce-
lán, sklo, keramiku, hodiny, sochy, obrazy nebo
další kuriozity z půd a sklepů. Opět také jako
každý rok prosíme o přebytky z vašich šatních
skříní, které můžete nosit čisté do chodby před
Rodinné centrum. Nemění se ani to, že 20% vý-
těžku z prodeje a veškerý výtěžek z osvědče-
ného Větrání šatníků (tedy z prodeje
dobročinného šatníku) půjde do tzv. Blešího
fondu, který tradičně použijeme na drobnou
pomoc tam, kde bude potřeba. 
Nic nového? Ale ano! Pomozte nám sami roz-
hodnout, kam letos peníze poputují. Pomoc jsme
již opět přislíbili Centru sociální pomoci města
Litomyšl, které získá peníze z prvních dvou
sobot Bleších trhů. Máte nápad, komu ještě by
náš Bleší fond mohl pomoci? Kam poputuje vý-
těžek ze srpnových a zářijových trhů? Nebojte
se nám dát svůj nápad vědět. Jak? Buď během
trhů můžete svůj návrh napsat na lístek a vhodit
do schránky, která bude umístěna na viditelném
místě vedle stánku s dobročinným šatníkem,
nebo napište do konce října email na gene-
race@gmail.cz. Už se těšíme, až budeme moci
na začátku listopadu vyhlásit, který návrh nás
nejvíce zaujal a na co budou peníze použity. 

Eva Novotná, Generace 89
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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

Den otevřených
dveří litomyšl-
ského archivu

Stejně jako v roce 2017 i v roce letošním se
ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli uskuteční den otevřených dveří;
stane se tak při příležitosti Mezinárodního dne
archivů (9/6). V sobotu 9. června proto budou
veřejnosti přístupné archivní prostory, které
jindy navštívit nelze. Vedle běžně využívané ba-
datelny si budou moci návštěvníci prohlédnout
– s odborným výkladem kolegyň a kolegů – pro-
vozní prostory (tedy přejímací a pořádací míst-
nost, knihovny, digitalizační pracoviště), ale
i některé pracovny archivářů a vybrané depozi-
táře. Zhlédnout bude možné rovněž ukázku ně-
kolika zajímavých archiválií a zejména výstavu
věnovanou faleristice s prezentací několika de-
sítek vyznamenání a odznaků (též se vztahem
k československé státnosti) doplněnou infor-
mačními tabulemi a přednáškou. Zvláštní pro-
gram bude připravený i pro děti. Těšíme se
na Vaši návštěvu. 

Oldřich Pakosta, foto: archiv

Florální objekty
letos nově
v zámecké zahradě

Již po deváté vás srdečně zveme na přehlídku
florálních objektů, které budou vystaveny v zá-
mecké zahradě při příležitosti festivalu Smeta-
nova Litomyšl. Tuto akci pořádají studenti
Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se
Střední zahradnickou a technickou školou v Li-
tomyšli. Můžete se od 14. 6. 2018 těšit na 9 vel-
kých objektů z rostlinného materiálu, které
budou zpracovány na téma české tradice. 

Eva Klabanová, foto: archiv

Rusko pohledem
Petry Procházkové
Česká křesťanská akademie v Litomyšli zve
na poslední přednášku ve školním roce. Ve čtvr-
tek 7. června 2018 přednáší v Novém kostele Cír-
kve bratrské od 19:00 hodin paní Petra
Procházková. Česká novinářka a humanitární
pracovnice přednáší na téma Rusko?! Pohled
na těžko předvídatelnou velmoc zprostředkuje
válečná zpravodajka, která v poslední době pro
Lidové noviny přinášela svědectví z frontových
linií Ukrajiny. Těšíme se na paní Procházkovou
i na zájemce, kteří si chtějí upřesnit skutečnosti
a získat nové pohledy.           Daniel Kvasnička

Festivalový
Rodný byt
B. Smetany
Návštěvníci koncertů Národního operního festi-
valu Smetanova Litomyšl, které se odehrávají
na nádvoří litomyšlského zámku, mají i letos
možnost navštívit od 14. června do 7. července
2018 Rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém
pivovaru.
Připravena je klasická prohlídka expozice, vý-
stava Ema Destinnová a doprovodný program
Muzicírování s Bedříškem. A jak můžete muzicí-
rovat? Přímo v bytě slavného skladatele si mů-
žete zahrát na dobové vídeňské křídlo Gebrüder
Stingl vyrobené kolem roku 1903 v černé lihové
povrchové úpravě.
Rodný byt bude otevřen vždy hodinu před zahá-
jením představení a o přestávkách za jednotné
snížené vstupné 20 Kč.         Renata Kmošková

Kroužek Jihočechů
Šestá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2018 se
koná ve čtvrtek 21. 6. od 17. 00 hod. v salónku
Restaurace Slunce. Na programu bude zhodno-
cení jarního výletu do J. Hradce a další pokračo-
vání přednášky pí Marty Vandasové „Příběhy
české šlechty“. Srdečně zveme hosty a všechny
členy našeho kroužku. 

Jana Kroulíková

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma
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Už tradičně každý rok oslovujeme místní amatér-
ské i profesionální výtvarníky s vazbou na Lito-
myšl s možností vystavit jejich aktuální tvorbu
v prostorách Městské galerie Litomyšl. Ani letos
tomu není jinak – součástí litomyšlského salonu
můžete být i Vy! Jste starší 18 let a myslíte, že
Vaše umění by si zasloužilo viset na stěnách ga-
lerie a ne být ukryté v šuplíku? Vyberte to nejlepší,
co jste za letošní rok realizovali, a do 30. 6. nám
pošlete ukázky Vaší tvorby spolu se svým životo-
pisem na email jirouskova@galerie.litomysl.cz.
V pátek 14. září proběhne slavnostní vernisáž vý-
stavy, která představí díla místních, s Litomyšlí
spjatých výtvarníků. Prolnutí několika generací,
stylů i technik umožní spatřit současnou podobu
výtvarné Litomyšle. Každoročně vedle sebe vy-
stavují významné výtvarné osobnosti i začínající
autoři. Veronika Šrek Bromová, Jaroslav J. Alt, Ar-
nold Bartůněk, Aleš Lamr, Šárka Hrouzková, Be-
dřiška Uždilová nebo Vladimír Vích spolu
s mladými umělci Alešem Hvízdalem, Nikolou
Tláskalovou, Janou Kolářovou, Ondřejem Mouč-
kou nebo Lenkou Řemínkovou a mnoha dalšími
doplňují pestrou mozaiku současné podoby vý-
tvarné Litomyšle. Nebojte se a představte svá
díla i Vy! Tereza Jiroušková

Výtvarná
Litomyšl ’18

POZVÁNKY 

140. výročí narození Emy Destinnové
K výročí narození české pěvkyně
světového věhlasu Emy Destin-
nové připravila Opera Národního
divadla výstavu připomínající její
život a obdivuhodnou umělec-
kou dráhu. Výstava prezentuje
unikátní obrazové a tiskové ma-
teriály ze soukromé sbírky ve-
doucího odboru výroby kostýmů
ND Aleše Frýby. Spoluautorem je
dramaturg Opery ND Beno Bla-
chut. 
Premiéra výstavy se uskutečnila
na jaře letošního roku v histo-
rické budově Národního divadla
v Praze. V době konání Národ-
ního festivalu Smetanova Li-
tomyšl bude mít veřejnost
mimořádnou možnost zhléd-
nout výstavu v prostorách Rodného bytu Bedři-
cha Smetany. Litomyšlská repríza se uskuteční

Příměstské tábory s rytířem
a Devatero řemesel
Přemýšlíte, kam s dětmi během prázdnin? Zají-
mavou možností bude letos nabídka příměst-
ských táborů, které ve spolupráci s Areálem
za sokolovnou uspořádá Dobré divadlo.
Prvním je Tábor s rytířem Toulovcem. Děti s rytí-
řem zažijí spoustu dobrodružství, projdou
po střechách, sklepeních i tajemnými uličkami
Litomyšle, hravou formou ale poznají i mnoho
z uměleckých klenotů města. Ve spolupráci s fa-
kultou restaurování si děti vyzkouší tvorbu ne-
falšovaného sgrafita. Rytíř je také seznámí i se
svými přáteli, význačnými osobnostmi spoje-
nými s Litomyšlí a na závěr v zámeckém skle-
pení možná společně porazí i zlého čaroděje,
který zde schovává zkamenělé lidi. 
Na táboře Devatero řemesel si děti každý den
vyzkouší nějakou řemeslnou dovednost. Vyrobí
si knížku, mýdlo, nakouknou do umění barev-
ných písků, stráví tak den na statku, kde podojí
kozu, upečou chléb nebo upředou vlnu. Dobro-
družství tvořivosti tímto výčtem ale zdaleka ne-

končí, takže nudit se rozhodně nikdo nebude.
V Areálu za sokolovnou navíc budou děti moci
vyžít všech atrakcí, které se zde nabízejí, takže
to budou prostě prázdniny, jak mají být: dobro-
družné, zábavné, se spoustou nových zážitků
a kamarádství.
Na táborech ještě stále máme volná místa, ta se
ale každým dnem plní, takže s přihláškami ne-
váhejte.
Provozní doba táborů bude 7:00 – 17:00 hod.,
scházet se budeme v Areálu za sokolovnou.
Termíny Tábor s rytířem: 9.7. – 13.7., 23.7. – 27.7.,
6.8. – 10.8., 20.8. – 24.8.
Termíny Tábor Devatero řemesel : 16.7 – 20.7.,
30.7. – 3.8., 13.8. – 17.8.
Podrobnosti a přihlášky na www.rytirlitomysl.cz,
tel. 604 315 833, e-mail: capova@dobredivadlo.cz.
Projekt je podpořen z prostředků MAS Litomyšl-
sko – ESF OP Zaměstnanost

Jana Čápová

V červnu se uskuteční již šestnáctý ročník celo-
republikové protidrogové kampaně s názvem
Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2018.
K této sportovní akci, jež má upozornit na za-
nedbávání drogové prevence, se 13. června 2018
od 16.30 do 17.30 hodin přidá i Litomyšl. Dele-
gace organizátorů nejprve s místostarostou Jo-
sefem Janečkem probere problematiku drog
v Litomyšli a později se návštěvníci s některými
místními účastníky vydají na další cestu směrem
na Vysoké Mýto. 
Cyklo-běh organizuje občanské hnutí Řekni ne
drogám – řekni ano životu. Slavnostní zahájení
16. ročníku Cyklo-běhu proběhne v pondělí 11.
června 2018 v Třinci za účasti stovek dětí
a hostů. Celá akce bude zakončena v Praze
v pátek 22. června 2018. Cyklo-běh se koná
u příležitosti mezinárodního dne proti zneuží-
vání drog, který připadá na 26. červen. Trasa le-
tošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes
38 měst Čech a Moravy. Celkem trasa čítá 1250
kilometrů. Tým 8 – 10 cyklistů-běžců, kteří sami
žijí život bez drog, urazí tuto vzdálenost za 10
dní. Čeká na ně průměrná denní vzdálenost 125
kilometrů. V průběhu tohoto maratonu navště-
vuje desetičlenný tým představitele 38 měst
a mluví s nimi o problematice drog a jejím řešení,
které spočívá v prvé řadě ve zvýšené protidro-
gové osvětě v daném městě a jeho okolí. Záro-
veň bude městům prezentovat efektivní
Hubbardův detoxikační program pro drogově
závislé, fungující výhradně bez použití náhraž-
kových drog. -mv-

Cyklo-běh 
za Českou republiku
bez drog

Poděkování za školní rok 2017/18
Třetím rokem se scházejí všichni, kterým při-
padne, že je za co děkovat v uplynulém roce
školní docházky. Navíc nám připadne rozumné
pomodlit se za prázdniny. Za šťastné výjezdy
a návraty. Přidají se a shromáždění povedou du-
chovní křesťanských církví z Litomyšle. Sejdou
se spolu s věřícími a přáteli v kostele Rozeslání
svatých apoštolů na Toulovcově náměstí
ve čtvrtek 28. 6. 2017 v 17:00 hod.
Ve farnostech se s dětmi tradičně uzavírá školní
rok také. Tato příležitost je pro město. Přidáváme
to pod hlášku #spoluaprovsechny. Neděkujeme
a neprosíme jenom za církevní děti a učitele.
Ano, je to příležitost, při které myslíme na celé
město, na všechny naše žáky a studenty či pe-
dagogy. Společně si také vyprosíme ochranu

na prázdniny, všechny akce a výlety. Budeme
prosit za šťastný návrat, abychom se mohli
na začátku školního roku zase sejít. 

Za litomyšlské faráře a kazatele
Daniel Kvasnička

od 14. června do 8. července
ve spolupráci Opery Národního
divadla, Smetanovy Litomyšle,
o.p.s., a Regionálního muzea
v Litomyšli.
V sobotu 23. června v 11 hodin
proběhne v Zámecké jízdárně
v Litomyšli festivalový koncert
ZAHRADA SRDCE (nazvaný dle
sbírky písní Emy Destinnové),
na němž vystoupí představitelka
filmové „Božské Emy“ Božidara
Turzonovová a mužské pěvecké
okteto Danubius Octet Singers
z Bratislavy. Po skončení kon-
certu se ve 13 hodin uskuteční
před Rodným bytem Bedřicha
Smetany neformální společenské
setkání věnované probíhající vý-

stavě a osobnosti Emy Destinnové. 
René Klimeš, foto: archiv

Řádková inzerce
Kdo by měl zájem natrhat si višně nebo třešně
(zahrada v Litomyšli), budou zralé kolem
20.6.2018. Telefon č. 607744568. • Prodám el.
sporák plně funkční, plotýnkový 2 900 Kč. Kontakt
tel. 724 553 810 • Levně nabízím 14 ks dřevěných
křídel oken vhodných na skleník nebo pařeniště
(cca 60x150 cm). Kontakt tel. 724 553 810

Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete: IQejce s místem
narození Litomyšl se poprvé představili na rodné
hroudě • Projekt Vzdělávání praxí • Jak se zbavit
stresu

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Těšíme se na gastroslavnosti 2019

Sobotní program započal trochu bláznivou novin-
kou, kterou byl netradiční průvod k hrobu M. D.
Rettigové. Do jeho čela se postavili bubeníci Los-
Hrncos, následováni dalšími hráči vyzbrojenými
hrnci a vařečkami. Následně odstartovalo živé vy-
sílání rozhlasového pořadu Tobogán Aleše Ci-
bulky, který se opět skvěle ujal moderátorské role
během celého dne. Na pódiu se pak vystřídala
celá řada český i slovenských kuchařů. Kuchař-
skou show předvedla také oblíbená herečka Mar-
kéta Hrubešová. Na sousedním Toulovcově
náměstí pak zápolily týmy ve vaření kotlíkového
guláše. Zkrátka dobré jídlo a pití bylo na každém
kroku. U stánků se dalo nakoupit od koření až
po degustační porce místních restaurací. Dorazil
i oblíbený Gourmet Japan Team s výborným sushi.
Neděle patřila Sousedské husičce, které se pro-
dalo 475 velkých porcí a 150 porcí malých. 

Soutěže
Další letošní novinkou bylo tzv. Menu podle Retti-
gové. „V týdnu před gastrofestivalem i ve festiva-
lovou sobotu vařily litomyšlské restaurace menu
inspirované M. D. Rettigovou. Hosté si ho mohli
vychutnat v podobě poledního menu, večeře či
speciálního menu pro sobotní den,“ vysvětluje
Karel Telecký ze Smetanovy Litomyšle. Pokud
navíc pokrm vyfotili, přidali na Facebook gastro-
slavností a ohodnotili odpovídajícím počtem
hvězdiček, zapojili se do soutěže o večeři pro dvě
osoby v Café Imperial, pražské restauraci Zdeňka
Pohlreicha. Šťastnou výherkyní se stala Lenka Se-
klová. Navíc byla vyhodnocena i restaurace s nej-
vyšším počtem hvězdiček. Nejvíce hostům
chutnalo v restauraci Šnyt Na Sídlišti.
V soutěži Svíčková OPEN bojovalo 13 vzorků.
Podle poroty získal prvenství Josef Toman, druhá

byla svíčková Miroslava Martince a třetí se umístil
Michal Kyncl. V hodnocení diváků se první místo
shodovalo s porotou, opět zvítězil Josef Toman,
druhá byla Renata Fuksová, třetí opět Michal
Kyncl.  
Rettigová také opět dorazila do litomyšlských
škol, kde během týdne od 14. do 18. května jídelny
vařily podle slavné kuchařky. Vždy jeden chod byl
označený logem slavností a strávníci za jeho kon-
zumaci obdrželi razítko na soutěžní hrací kartu.
Z pětasedmdesáti odevzdaných karet pak byl vy-
losovaný vítěz, který stráví 1 noc v Pohádkové
vesničce Podlesíčko. Tímto šťastlivcem se stal Ta-
deáš Tichý. Další dva vylosovaní, Martin Roušar
a Eliška Haitová, získali dárkové tašky. 
Soutěžily ale také gastronomické školy. Z osmi
škol se na prvním místě umístili Viktor Koval a Eli-
ška Horáková ze Střední odborné školy a Střed-
ního odborného učiliště Chrudim, druhý byl tým
Jakub Dvořák a Dominik Trojan ze Střední průmys-
lové školy potravinářství a služeb Pardubice. Tro-
jici uzavírá Šárka Horváthová a Anička Ditrtová
z Bohemie – Hotelové školy a Střední pedago-
gické školy a ZŠ. Šampiony se staly Radka Havlíč-
ková a Hana Klátová z Labské střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Pardubice.
Zatímco na Smetanově náměstí se vařilo
na pódiu, na Toulovcově náměstí si soutěžní týmy
zatopily pod kotlíky a jaly se chystat kotlíkový
guláš. První cenu – Kotlík starosty Litomyšle – si
vyvařili Skoti, druhé místo podle odborné poroty
obsadil Vulcanus tým, třetí byli Bombarďáci. V di-
váckém hodnocení byla první Hrdá republika gál-
ská (HRG), druzí Piráti a třetí Pyjáti ze Svratouchu. 
Sladkou tečkou za gastroslavnostmi byla soutěž
o nejlepší bábovku. Letos se sešlo 26 bábovek
a podle odborné poroty byla nejchutnější ta
od Jitky Zelingerové (soutěžní číslo 6), druhá byla
Pavla Pechová (číslo 23) a třetí Marta Jasanská
(číslo 16). Nejhezčí bábovku podle diváků upekla
Jitka Motáková (číslo 10), druhá byla Jitka Jílková
(číslo 26), třetí Jaroslav Němec (číslo 21). Celkově
nejlepší bábovkou roku 2018 se stalo číslo 26,
na stupně vítězů se tedy opět dostala Jitka Jílková.
Odměněna byla i nejmladší soutěžící Bára Unčov-
ská se sedmikráskovou bábovkou (číslo 7).
Ovšem nejen v oblasti vaření se soutěžilo. Od 3.
do 17. května mohli návštěvníci Rettigovky hlaso-
vat pro některý z dvanácti soutěžních obrázků
žáků základních škol na téma Magdalena a se-
látko. Nejvíce se jim líbil obrázek Kláry Šoutové
z II. základní školy. Výtvory ovšem hodnotila i od-
borná porota, která vybrala dílko Elišky Kabrhe-
lové z Gymnázia Aloise Jiráska. 
„Příští, osmý ročník, se uskuteční od 17. do 19.
května 2019. Tématem budou Polívky a omáčky.
Těšíme se zase za rok,“ uzavírá ředitel Smetanovy
Litomyšle Jan Pikna.
Sedmý ročník gastroslavností se uskutečnil pod
záštitou Romana Línka, 1. náměstka hejtmana
Pardubického kraje, slavnosti pořádá Smetanova
Litomyšl, o.p.s., ve spolupráci s Asociací kuchařů
a cukrářů ČR, SOŠ a SOU Polička, městem Lito-
myšl, Sborem paní a dívek, Restaurací a minipivo-
varem Veselka a p.o. Smetanův dům.  

Jana Bisová, tisková mluvčí SL

Letošní Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové s tématem Pečité a sedliny jsou
minulostí. V sedmileté historii této gastro akce byly zatím nejrozsáhlejší, co se počtu stánků a na-
bídky na Smetanově náměstí týká. Organizátoři ze Smetanovy Litomyšle, o.p.s., navíc přišli hned
s několika novinkami, ale přitom zachovali oblíbené soutěže Svíčková OPEN nebo O nejlepší
bábovku. Na Smetanově a Toulovcově náměstí se nakonec sešly tisíce návštěvníků. 
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Festivalové zahrady 2018

Pro vstup do Festivalových zahrad není třeba
platit vstupné, obejdete se bez lodiček i motýlků,
vládne tu čirá pohoda. Typický víkendový náv-
štěvník přichází i s celou rodinou již dopoledne.
Hostesky ochotně zapůjčí deku, lehátko i sedací
vak. K němu si můžete přibrat dokonce i knihu
či deskovou hru. Pak už stačí jen zakoupit si
u stánku piknikový koš s dobrotami, uvelebit se
a užívat si. Program na pódiu, společnost rodiny
nebo jen chvíli nicnedělání. K ní si navíc můžete
pustit i některý z playlistů, který je připravený
v aplikaci Smetanova Litomyšl nebo na www.di-
gitalnismetanka.cz.

Projekce na LEDce
Pódiu v zahradách vévodí kromě hudebníků
i velkoplošná LED obrazovka. Na ní můžete
za pěkného počasí každý festivalový podvečer
sledovat záznamy uplynulých koncertů, filmy
s hudební tematikou, a 7. července dokonce
i přímý přenos Velkého finále plného překvapení
60. ročníku Smetanovy Litomyšle. 

Debaty na pytlích
Výrazným prvkem Festivalových zahrad jsou
všudypřítomné sedací vaky. Nabízí nejen po-
hodlné  útočiště  pro  návštěvníky,  ale  také
příležitost pozvat „na kus řeči“ některé z vý-
znamných festivalových hostů. Až tedy budete
na pytlích lenošit, dobře se rozhlédněte, zda

právě vedle vás neprobíhá setkání třeba s Ada-
mem Plachetkou. 

Mladá scéna
Jdeme naproti začínajícím hudebníkům, a právě
pro ně je scéna zahrad jako stvořená. „V letoš-
ním roce jsme poprvé spustili výzvu ,Zahraj si
na Smetanově Litomyšli´, jejímž prostřednictvím
chceme najít kvalitní začínající hudebníky napříč
Českou republikou. Jejich výběr vám představu-
jeme v rámci programu Festivalových zahrad
pod názvem ,Z Galerie talentů´,“ upřesňuje Karel
Telecký ze Smetanovy Litomyšle. Právě takovou
galerii totiž následně najdete na webu www.di-
gitalnismetanka.cz.

Zahrádky
Během festivalu žije hudbou celá Litomyšl. A to
doslova. Festivalové zahrady tak mají i menší
sourozence – Festivalové zahrádky. Právě na ně
je totiž Litomyšl ohromně pyšná. Nachází se po-
blíž kaváren, hospůdek a restaurací, jimiž naše
město opravdu oplývá. Cestou na představení
tak můžete zajít nejen na sklenku vína, ale také
zjistit, jak to hraje litomyšlským následovníkům
Bedřicha Smetany. Zahrádkový program je
do značné míry spontánní záležitostí. Aktuální
informace však vždy najdete na www.digitalnis-
metanka.cz nebo jako anonci v aplikaci Smeta-
nova Litomyšl.

Soutěže
Zahrady jsou doslova prosyceny soutěžemi,
ve kterých můžete vyhrát nejen poslední lístky
na představení Smetanovy Litomyšle, ale třeba
i soukromý koncert. 
• Vytáhni Bedřicha…
…na výlet, na jedno nebo třeba na koncert! Naše
fotoappka umožňuje vyrazit si s Bedřichem
Smetanou prakticky kamkoli. Vyfoťte, kam jste
se spolu vypravili, sdílejte na sociální s hashta-
gem #smetanovalitomysl a vyhrajte domácí
koncert klasické hudby od projektu Vážný zájem!
Autora nejlepší fotografie vyhlásíme 7. 7. ve Fes-
tivalových zahradách, dílčí ceny budeme v za-
hradách udílet také každý festivalový víkend
a svátek. Aplikace Smetanova Litomyšl s foto-
appkou je zdarma v Google Play i App Store. 
• Hudební kvíz
Jste znalcem klasiky? Zkusme to! Během festiva-
lových víkendů a svátečních dnů poběží v zahra-
dách hned několikrát za den hudební ukázka. Váš
úkol je jednoduchý – poznat o jakou skladbu se
jedná. Vyhrát pak můžete dárkové balíčky, nebo
dokonce vstupenky na večerní představení. Nápo-
vědu najdete v playlistech na www.digitalnisme-
tanka.cz či v aplikaci Smetanova Litomyšl. 
Kompletní program najdete na www.digitalnisme-
tanka.cz, kde bude průběžně aktualizován. Je
třeba upozornit na to, že jde o open air akci, která
je závislá na počasí. Změny v programu jsou tedy
možné. Jana Bisová a Karel Telecký,

Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Výběr z programu
čtvrtek 14. 6. – zahájení 
• Francisextet – koncert mladého hudebního tě-

lesa, v jehož čele stojí klavírista, který se až ná-
padně podobá Bedřichu Smetanovi

15. – 17. 6.
Smetanový víkend s Českou spořitelnou
• Police Symphony Orchestra a Jan Sklenář –

koncert v trávě – interaktivní koncert, během
kterého si i divák může vyzkoušet roli dirigenta

• LiStOVáNí – neobyčejné čtení, při kterém se
knižní příběh stává jevištní hrou

• Severáček – přípravné oddělení jednoho z na-
šich nejznámějších dětských sborů

• Jaroslav Uhlíř s kapelou – „ani k stáru nesmí
býti smutno“  – Jaroslav Uhlíř s celou kapelou
a hudbou, která je pro Čechy synonymem dět-
ství

Pondělí 18. 6. – Den s Lesy ČR 
• Laco Deczi a Cellula New York – proslulý trum-

petista se svou kapelou

Sobota 23. 6. 
• Den deskových her – vyzkoušejte nové hry pod

vedením zkušených lektorů

Neděle 24. 6. 
• ’sme-ta-nová Litomyšl – v duchu letošního

hesla Litomyšle se sejde aktuální hudebnická
scéna „mladých Smetanů“

Středa 27. 6.
Studentská jízda ve Festivalových zahradách
• Saxofrancis – jedinečné spojení saxofonu

a elektronické hudby

Sobota 30. 6. – Den s Českou televizí
• StarDance, když hvězdy tančí – zatančete si

s účastníky soutěže Terezou Bufkovou a Mi-
chalem Necpálem

• Zprávičky – vyzkoušejte si práci reportéra
s moderátorem Jakubem Voříškem

Neděle 1. 7.
Den s Českým rozhlasem Pardubice
• Unique quartet a Barbora Mochowa – popu-

lární české kvarteto ve spojení s mladou zpě-
vačkou a klavíristkou

• Královské baletky 
• Kavárna POTMĚ

Pondělí 2. 7. 
• Imago Mundi Ensemble – audiovizuální před-

stavení Rumunského souboru

Čtvrtek 5. 7. – Společné století
• Cimbálová muzika Jana Dostála – rodinný cim-

bálový soubor
• Jiří Ševčík a Pirate Swing Band – melodie, které

byste u big bandu nečekali 

Pátek 6. 7.
• Thom Artway – mladý písničkář oceněný

dvěma Anděly

Sobota 7. 7. – den s Adfors
• Drum circle – skupinové bubnování – užijte si

bubnování jako hráč šedesátičlenného tělesa
• Jana Kirschner – jedna z prvních dam současné

slovenské hudby
• Prague Cello Quartet – chillout koncert, kde

budou posluchači jednoznačně ve hře
• Velké finále plné překvapení – přímý přenos

z II. zámeckého nádvoří

Už druhým rokem přivítají návštěvníky Festivalové zahrady, které lze označit za „free fun zónu“
Smetanovy Litomyšle. Areál Klášterních zahrad, kde se od 14. června do 7. července doprovodná
akce usídlí, láká k lenošení na svěže zelených trávnících, tak proč to nepropojit s hudbou.
Návštěvníci zahrad uslyší jak klasickou hudbu, tak žánrové přesahy do jazzu, swingu či hudby
populární. Hudbu ve všech možných podobách zde mohou zažít i ti, kteří si nestihli koupit
vstupenku na Smetanovu Litomyšl nebo klasické hudbě teprve přicházejí chuť. Zahrady si
s hudbou hrají, propojují ji s vizuálním uměním, zkrátka hudba je všudypřítomná. 
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Dny otevřených dveří
Dne 27. a 28. 4. 2018 se u příležitosti slavno-
stního otevření nového provozu ZD Sloupnice
Reprodukčního centra v Němčicích uskutečnily
dny otevřených dveří. 
V pátek dopoledne si provoz prohlédlo téměř
400 dětí z okolních mateřských, základních
a středních škol, odpoledne byl provoz slav-
nostně otevřen za přítomnosti obchodních part-
nerů a přátel ZD Sloupnice včetně prezidenta
Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska, hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického a místo-
starosty Litomyšle Josefa Janečka. 
Velký zájem veřejnosti provázel i druhý den (cca
700 účastníků). Z ohlasů i vyplněných anketních

lístků lze usoudit, že se návštěvníkům z okolí
i vzdálenějších míst (až ze Slovenska) prohlídka
provozu reprodukčního centra, bioplynové sta-
nice i vystavených strojů z prodejního sorti-
mentu ZD Sloupnice líbila. Největší zájem u dětí
byl o čerstvě narozená telátka, projížďky
a ukázky strojů, nové technologie spojené s pre-
cizním zemědělstvím a také o naučný a zábavný
program, který jsme zajistili společně se Země-
dělským svazem ČR v rámci projektu „Zeměděl-
ství žije!“. Pro návštěvníky bylo zajištěno
občerstvení z našeho řeznictví a také ochut-
návka mléka přímo od dojnic z Němčic.
Vysoký zájem a návštěvnost veřejnosti i pozi-
tivní ohlasy nás velice těší a zároveň jsou pro
nás motivací a závazkem do budoucnosti.

Jitka Karlíková, foto: archiv ZD Sloupnice

Exkurze v třídící jednotce LIKO Svitavy
Naše exkurze, jejímž účelem bylo informovat
nás o zpracovávání tříděného odpadu, začala
dne 16. 5. 2018 dopoledne. Dovedli nás před bu-
dovu, která byla ze třetiny naplněná plastovým
odpadem.
Ze začátku jsme dostali nějaké základní infor-
mace o slušném chování v objektu, kde se pra-
covalo, a také jsme dostali informace ohledně
historie čisticí linky. 
V této budově pracovali lidé, kteří se starali o to,
aby linka fungovala tak, jak má, a aby se
do strojů nedostal odpad, který tam nepatří.

Bylo nám řečeno, že v této budově neovládaly
pásy stroje, ale ruka člověka. Seznámili nás i s li-
sovacím strojem, na který člověk musí být vy-
školený, tento stroj dokázal slisovat veškerý
plast, avšak nebyla-li láhev vylitá a zavíčkovaná,
ani tento stroj ji nedokázal slisovat. Vedoucí nám
ukázal, co všechno lidé jsou schopni hodit
do kontejneru, např. injekční stříkačky, kovový
šrot nebo potraviny. Jeden z našich spolužáků
odpověděl na otázku vedoucího správně, což
nikdo z exkurzí ještě nezodpověděl – otázka
zněla: Kam patří skleněné zrcadlo? Všichni od-

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

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

pověděli, že to patří do skla, ale nás překvapilo,
že se zrcadlo veze rovnou na sběrný dvůr, kvůli
slabé kovové vrstvě pod sklem. Po této zkuše-
nosti jsme se vydali na autobus a potom jeli
do školy. M. Urban, V. Buben,

VIII. A ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
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Že svět může být opravdu krásný, o tom se po-
dařilo přesvědčit porotu žákům 1. stupně ZŠ
U Školek v soutěži Sing a Song. Sklidili za svůj vi-
deoklip krásné druhé místo z celé České repu-
bliky. Projekt by však nevznikl bez pomoci
několika našich učitelů a mnoha dalších lidí. Ve-
liké poděkování patří paní ředitelce ZUŠ Bedři-
cha Smetany Markétě Hegrové za to, že nám
v jejich studiu umožnila natáčení, a panu učiteli
Miroslavu Techlovskému, který vytvořil kouzelný
hudební doprovod a nahrál zvukový záznam.

A pak také litomyšlským občanům, kteří se
do filmování ochotně zapojili – paní Marii Kuch-
tové, panu Marianu Lisému a panu Josefu Šmej-
dovi. A také paní Aleně Šmejdové, která našim
andílkům našila kostýmy. Bez těch všech by náš
klip nevznikl. Byla to velmi příjemná spolupráce
a věřím, že obohatila nejen naše žáky, ale
i všechny dospělé.
Výsledek jejich společného snažení můžete
vidět na YouTube pod názvem Sing a Song –
What a Wonderful World, tak neváhejte a nechte
si pohladit duši.

Miroslava Jirečková, foto: Jan Coufal

Svět může být
opravdu krásný

Chovatelská přehlídka trofejí
s dětským programem v Boršově
Ve dnech 26. – 29. dubna se konala Chovatel-
ská přehlídka trofejí ulovené zvěře v honitbách
okresu Svitavy organizovaná městy Litomyšl,
Svitavy, Polička a Moravská Třebová ve spolu-
práci s Okresním mysliveckým spolkem ve Svi-
tavách. Stejně jako loni se trofejemi ulovené
zvěře mohl chlubit kulturní dům v Boršově
u Moravské Třebové. V pátek a v sobotu byla
přehlídka přístupná veřejnosti, v sobotu se
konal svod psů a čtvrteční a páteční dopoledne
bylo věnováno předškolním dětem.
Chovatelská přehlídka slouží především k hod-
nocení kvality zvěře v honitbách. Ke zhlédnutí
byly například trofeje zvěře srnčí, mufloní,
dančí, jelena siky nebo jelena evropského.
Po několik let zůstává nejpočetnější lovenou
spárkatou zvěří v okrese zvěř černá – prase di-
voké, druhou početně nejvíce zastoupenou
zvěř srnčí. Na Litomyšlsku se můžeme setkat
s prasetem divokým a srnčí zvěří, pouze výji-
mečně i se zvěří dančí a jelení. Stavy kdysi
hojné drobné zvěře, jako je zajíc nebo bažant,
jsou stále velmi nízké na celém okrese. 
Již třetím rokem je součástí přehlídky program
pro předškolní děti. Letos se jich zúčastnilo
zase o něco více než minulý rok. Během dvou
dopolední se tu vystřídalo na 250 dětí z mateř-
ských škol z Litomyšle, Svitav, Moravské Tře-

Táhnout za jeden
provaz stojí za to
Druhou květnovou sobotu uspořádala skupina
mladých lidí pod patronací Dobrovolnického
centra při Farní charitě v Litomyšli benefiční
sportovní akci pro širokou veřejnost. Nebylo to
poprvé – už loni se Běh novoveskou přírodou se-
tkal s velkým zájmem. Ani letos tomu nebylo
jinak a akce se opět stala vyhledávanou příleži-
tostí pro sportovní zážitky, setkání všech gene-
rací, zábavu, legraci i společnou procházku
s kočárky a psími miláčky. Všem, kteří přišli pod-
pořit dobrou věc, patří poděkování. Více než dvě
stovky běžců a dalších návštěvníků a partnerů
totiž navíc přispěli k neuvěřitelnému výtěžku
37 399 Kč ve prospěch vzdělávání dětí se speci-
álními potřebami v Speciální základní škole Lito-
myšl. Děkujeme a těšíme se na vás opět za rok!   

Petra Glânznerová,
Farní charita Litomyšl, foto: archiv charity

bové, Křenova, Útěchova a Boršova. Mohly si
poslechnout, ale i vyzkoušet lovecké troubení
nebo se blíže seznámit s některými dravci či so-
vami nebo loveckými psy. 

Zástupci Lesní správy Svitavy a další odborníci
provedli děti přehlídkou a společně si povídali
o přírodě, zvěři a myslivosti. Všem, kteří se
na dětském programu podíleli a věnovali dětem
svůj volný čas, patří velké poděkování.

Lenka Havránková, 
foto: archiv pořadatelů
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Zlatá včela
2018
V sobotu 14. dubna se v Základní škole Sebra-
nice konalo krajské kolo soutěže mladých vče-
lařů Zlatá včela 2018. V Sebranicích proto, že zde
pod vedením pana Jiřího Křivky úspěšně pracuje
jediný včelařský kroužek našeho spolku. Soutěže
se zúčastnily děti od první do deváté třídy.
Všichni, kdo hodnotili vědomosti soutěžících
v mnoha včelařských disciplínách (vědomostní
test, botanika, pomůcky, praxe, mikroskopování,
model včely), hovořili o jejich vysoké úrovni. Lze
předpokládat, že takové znalosti nemá většina
praktických včelařů.
Soutěže se zúčastnilo 6 včelařských kroužků
mládeže Pardubického kraje a děti z VKM Sebra-
nice se v této konkurenci zdaleka neztratily.
Ve své věkové kategorii obsadily tato místa:
Ilonka Vítová zvítězila, Honzík Motyčka obsadil
3., Anežka Dvořáková 5. a nejmladší Amálka
Dvořáková 7. místo. 
Velmi příjemně nás překvapilo, kolik lidí – nevče-
lařů pomáhalo s přípravou celé soutěže, od uči-
telů a lidí, kteří vítali účastníky při vstupu,
shromažďovali výsledky, psali diplomy, až po ku-
chařky ze základní školy, které šly v sobotu vařit
pro hromadu dětí. To není jen tak samo od sebe.
Soutěž proběhla nad očekávání dobře a do-
ufáme, že všichni byli spokojeni. Počasí se také
vydařilo a prohlídka obce i odpolední zábavný
program pro děti proběhl ke všeobecné spoko-
jenosti.
Celou akci pan Jiří Křivka s dětmi z kroužku při-
pravoval už od podzimu. Ve spolupráci s výbo-
rem spolku dal dohromady dělný tým lidí, sehnal
sponzory, zajistil prostory, pomůcky, ceny, pro-
stě vše potřebné na úrovni, která nás skvěle re-
prezentovala. Podle svých slov není žádný
organizátor. Jenže my už dlouho víme, že v něm
máme jednoho z nejlepších činovníků. Dovolte
mi, abych mu alespoň touto cestou poděkoval
za ohromný kus práce s včelařským kroužkem
a výbornou reprezentaci naší organizace. Moc
také děkuji všem, kdo pomáhali, protože bez
nich by to nešlo!

Díky sponzorům měly děti výborné podmínky
a dostaly pěkné ceny. Poděkování proto zaslouží
obec Sebranice, město Litomyšl, Český svaz vče-
lařů, z.s., DS DELTA s.r.o., ANIMALEX, spol. s r.o.,
Český svaz včelařů, z.s., OO Svitavy, L a m i d o ,
a.s., obec Lubná, Pfahnl Backmittel, spol. s r.o.,
Zdeněk Jílek, Sebranice, KOVO Litomyšl s.r.o.,
Poličská stavební s.r.o., 2K Trend, a.s., a SDH
v Sebranicích.
O víkendu 19. – 20. 5. pořádalo Střední odborné
učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací cen-
trum, o.p.s., Nasavrky celostátní kolo soutěže,
do kterého se náš VKM probojoval. Soutěž pro-
běhla za pěkného počasí v přírodě v rámci hry.
Přesto museli soutěžící prokázat značné zna-
losti. Jan Motyčka skončil na 7. místě a Ilonka Ví-
tová na 17. místě z 36 soutěžících.
Za výbor Českého svazu včelařů, z.s., 
ZO Litomyšl Jindřich Petr, foto: Oldřich Kladivo

Pronájem rodinného domu
Nabízíme k pronájmu rodinný domek v Litomyšli na ul. A. Tomíčka. 
Jedná se o domek se třemi pokoji + kuchyně, koupelna a WC. 
Součástí je také garáž a malá zahrádka okolo domu. 
Možnost rozšíření o podkroví. Domek je po rekonstrukci, situován 
v pěkné a klidné části Litomyšle v blízkosti centra. 
Informace na telefonu 777 775 807.
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přední český dodavatel komerčních 
tiskovin se sídlem v Litomyšli

Pracovní náplň: vyhledávání nových obchodních příležitostí, 
propagace tiskárny, sjednávání zakázek, produkce zakázek, 
komunikace mezi zákazníkem a tiskárnou, kalkulace zakázek

Pro práci je výhodou komunikativnost, zkušenost s pozicí 
obchodního zástupce, znalost cizího jazyka, časová flexibilita

Požadujeme řidičský průkaz sk. B a znalost práce na PC

Nabízíme práci v moderní rodinné tiskárně, zaučení, množství benefitů, 
vysoce motivační odměňování, notebook, mobilní telefon, služební automobil

V případě zájmu zasílejte Vaše životopisy na e-mail hrg@hrg.cz
s předmětem „obchodní zástupce“ 
nebo je v tištěné podobě předejte na recepci tiskárny.
Uzávěrka pro žádosti je 29. 6. 2018

Pracovní náplň: zastupování obchodního zástupce tiskárny, zadávání zakázek
do systému, komunikace se zákazníky, kalkulování zakázek a produkce zakázek. 

Pro práci je výhodou komunikativnost a znalost cizího jazyka

Požadujeme: aktivní znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B

Nabízíme práci v moderní rodinné tiskárně, firemní benefity,
motivační odměňování, příjemný pracovní kolektiv, firemní telefon

V případě zájmu zasílejte Vaše životopisy na e-mail hrg@hrg.cz
s předmětem „asistent obchodního zástupce“ 
nebo je v tištěné podobě předejte na recepci tiskárny.
Uzávěrka pro žádosti je 29. 6. 2018

obchodní
zástupce 

asistent/ka 
obchodního zástupce

– servis zákazníkům

přijme muže či ženu na pozici

dále ženu či muže na pozici

www.hrg.czpřitiskněte se k nám!

– akvizice nových zákazníků

Farma Drahoš
V Dolním Újezdě není jen nejlepší zemědělské
družstvo v kraji, ale také rodinná farma Drahoš
s 50 ha, která je široko daleko vyhlášená jaho-
dami. Ale nejsou to jen kvalitní jahody, ale i ja-
blka, cibule, česnek, brambory, krouhané zelí,
broskve a sazenice jahod. Naše produkce je za-
měřena na prodej ze dvora. Nové trendy upřed-
nostňující zdravý životní styl vyžadují pěstování
dalších druhů ovoce: hrušky, černý rybíz, maliny,
aronie, třešně na vřetenech a hlavně více bro-
skví.
Sklizeň většiny ovoce je zaměřena na efektivní
SAMOSBĚR. 
Ovocnářství a pěstování zeleniny vyžaduje kva-
litnější přístup k půdě (orba, kypření, podrývání,
vápnění, zelené hnojení a aplikace kravského
hnoje v množství 60 tun na hektar). Organické
hnojení spolu s kvalitními norskými průmyslo-
vými hnojivy (NPK v síranové formě + všechny
stopové prvky), dodává vše, co v půdě běžně
chybí.
Naším cílem je zlepšování kvality orné půdy pro
dosažení vyšší ekonomiky z jednoho hektaru.
Každému případnému zájemci o pronájem či
prodej orné půdy nabízíme prohlídku našeho
dobře mechanizačně vybaveného hospodářství
a zároveň 7 000 Kč/rok + daň za pronajatý 1 ha
orné půdy.
Na pazušských honech v Dolním Újezdě zvyšu-
jeme částku za pronájem jednoho hektaru orné
půdy na 10 000 Kč/rok + daň se smlouvou na 5 let.

Připomínáme:
Začátek června: sklizeň JAHOD
Od 15. 7. 2018: prodej ČESNEKU
Srpen: samosběr CIBULE
Září: prodej BRAMBOR
Od 1. 10. 2018:
prodej JABLEK a KROUHANÉHO ZELÍ

Informace na telefonech: 607 607 632
    604 357 992
    605 143 158
    461 631 320
a na internetových stránkách: 
www.farmadrahos.cz

Ladislav Drahoš, Dolní Újezd

PR ČLÁNEK

Hurá na prázdniny
Děkujeme všem dětem, rodičům i hostům, kteří
navštívili II. MŠ „Vertexovou“ v den otevřených
dveří. Velký dík patří divadlu „Šmrnc“ pod vede-
ním paní učitelky Daniely Hrdonkové a Markéty
Rosypalové. Děti opět předvedly vynikající výkon
a nezklamaly.
Teď už nás čekají výlety – do ZOO, na Potštejn,
vláčkem po okolí Litomyšle a rozloučení s před-
školáky.
V září se budeme těšit na nové kamarády.
Krásné, pohodové a sluníčkem prosvícené
prázdniny přejí všichni zaměstnanci naší II. ma-
teřské školy.          Text a foto: Ivana Mlejnková
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První test mezi dospělými
V sobotu 19. května se v nedalekém Hradci Krá-
lové konal Národní pohár dorostu juniorů a se-
niorů v karate, nominační soutěž pro mistrovství
ČR. Z oddílu Karate-Do Litomyšl se ho zúčastnili
tři závodníci: Tomáš Dostál, Iva Holomková
a Anna Kašparová.
Tomáš Dostál přijel především posbírat zkuše-
nosti v kategorii dorostu -52kg. Ve velké konku-
renci sice podal dobrý výkon, ale na medailové
umístění to nestačilo. Iva Holomková je už
o něco zkušenější a v kategorii žen do 21 let
v hmotnosti -68kg vybojovala bronz. V další ka-
tegorii žen -68kg bez věkového omezení to ne-
měla jednoduché, na takto velké soutěži to pro
ni byla premiéra, nicméně po urputném boji ob-
sadila opět 3. místo.
Pro teprve 17letou Annu Kašparovou byl králo-
véhradecký NP premiérou na nominačním tur-
naji v kategorii dospělých. Anička startovala
hned ve dvou kategoriích, a to ženy +68 kg
a ženy bez rozdílu hmotnosti. V první kategorii
v úvodních zápasech hladce porazila všechny
soupeřky a probojovala se do finále, kde se po-
tkala se zkušenou závodnicí a reprezentantkou
ČR. Po pomalém začátku získala dva body
za kop a vzápětí jeden bod za úder na hlavu,
ovšem do konce zápasu zbývala více než minuta
a o hlavu vyšší a zkušenější soupeřka postupně
srovnávala skóre, až převzala vedení a těsný ná-

skok si dokázala uhlídat. I tak je stříbro pro naši
mladou závodnici úspěch.
Další kategorie, ve které Anna Kašparová bojo-
vala, byla kumite bez rozdílu hmotnosti. Opět
úspěšně zvládla první zápasy, až ve čtvrtfinále
potkala další členku reprezentace, závodnici Če-
ských Budějovic. Nejprve to vypadalo na jedno-
značný výsledek ve prospěch zkušenější
soupeřky, ale pak Anička překonala počáteční
respekt a zbytek zápasu byl velmi vyrovnaný.
Nakonec prohrála a v této kategorii brala bronz,
ovšem prokázala svou bojovnost a jasně uká-
zala, že se i přes svoje mládí mezi českou špič-
kou neztratí. Jiří Smékal, foto: archiv

Historické modely letadel opět na Vlkovském letišti
Spolek leteckých modelářů Litomyšl uspořádal
ve dnech 12. a 13. května dvoudenní soutěž
historických modelů letadel. Soutěžilo celkem
19 modelářů z různých částí republiky a to
v sedmi kategoriích. První den převládaly ka-
tegorie modelů, které byly poháněny pomoc-
ným elektromotorem. Sobotní soutěž
provázelo pěkné slunečné počasí se slabým
větrem, a tak bylo možno vidět pěkné soutěžní
lety. První den jsme zakončili společným veče-
rem účastníků, pěkně jsme si zazpívali za do-
provodu dvou harmonik a kytary. Samozřejmě
se při tom probírala i modelářská „latina“, a tak
bylo možno slyšet různé zážitky z modelář-
ského prostředí. Druhý den se létaly kategorie
modelů poháněných spalovacími motory. Mo-
dely byly opatřeny benzínovými motory s jis-
křivou svíčkou, které byly vyrobeny v první
polovině minulého století a jsou jejich majiteli
pečlivě udržovány. Vítr nám v neděli ale již tak
nepřál, vál o rychlosti 5-7 metrů za sekundu.

To ale nebylo v rozporu s pravidly, piloti ale
měly plné ruce práce s jejich řízením, aby mo-
dely přistály ve vymezeném prostoru. Pokud
tomu tak nebylo, měli za let nulu. Viděli jsme
i několik havárií těchto krásných replik modelů
letadel. To ale k našemu hoby patří, že ne vždy
se všechno podaří. Z pořádajícího spolku se

Triatlon
V březnovém vydání Lilie jsme Vám náš tým
představili. Nyní už závodní sezóna klepe
na dveře a tak vás chceme seznámit s naší pří-
pravou na zavodní sezónu a pozvat na závod,
který nás čeká. 
V našem týmu došlo k malé změně, přijali jsme
dva nové členy, Jaroslava Havrana z Litomyšle
a Pavla Münstera z Vysokého Mýta, takže
v současnosti je nás celkem pět. 
V březnu, kdy v Česku panovaly kruté mrazy,
se část z nás vydala na triatlonový kemp
na Mallorcu, kde jsme pod dohledem top če-
ských triatlonistů, především Karla Zadáka, na-
jížděli první jarní kilometry na kole a získávali
cenné rady. Po návratu domů začal venkovní
trénink i tady u nás. V našem okolí jsme ze
v rámci tréninku zúčastnili i několika závodů,
které vás donutí vystoupit z komfortní zóny
a dát do toho opravdu vše. Z plaveckých zá-
vodů to byl Pardubický plavecký pohár, konaný
v našem Městském bazénu, z běžeckých pak
Vysokomýtský půlmaraton, nebo Pardubická
devítka (z něj je i fotografie k tomuto článku).
Ze závodů podle triatlonových pravidel to byl
Duatlon Břehy, Krušnoman a MTB duatlon
Rosna Svitavy. Čistě cyklistické závody nám
také nejsou cizí, nedávno jsme se účastnili cyk-
listické časovky z Litomyšle do Budislavi. 
Téměř ve všech závodech a především v po-
sledních dvou jmenovaných, jsme vystoupali
na stupně vítězů. Ze svitavského duatlonu
jsme si odvezli kromě medailových pozic v jed-
notlivcích i první místo za nejlepší tým. O všech
našich závodech si můžete přečíst články
na našich facebookových stránkách www.face-
book.com/sbrtrilit, anebo pod hashtagem
#sbrtrilit .
Už 2. června 2018 se postavíme na start prv-
ního letošního středního triatlonu, (1,9 km pla-
vání/90 km kolo/21,1 km běh), který se koná
na pardubicku, nedaleko obce Staré Ždánice
u Písníku Hrádek. Jestli chcete zažít opravdový
triatlon, udělejte si výlet a přijďte nás podpořit
svým fanděním. 
Přejeme Vám krásný začátek léta, naplněný jak
jinak, než sportem. S dalším příspěvkem se při-
hlásíme v červencovém vydání. Aktuální zpra-
vodajství sledujte na našem facebooku, anebo
na Instagramu, i zde máme stejný nick –
sbrtrilit. Text a foto: Roman Pittner

nejlépe vedlo Robertu Gogolovi, který ve své
kategorii skončil na druhém místě, a Květo-
slavu Štorkovi, který stačil létat v pěti katego-
riích a vždy obsadil druhé místo. První tři
v každé kategorii obdrželi diplom a láhev kva-
litního vína. Všem účastníkům se naše akce lí-
bila s tím, že se do Litomyšle budou rádi vracet.
Na stránkách SLML (www.modelarilitomysl.cz)
je možno ve fotogalerii prohlédnout fotografie
z této akce.

Za SLML Petr Janoušek, foto: Martin Pilný
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Přípravou začíná cesta za vítězstvím
Hokejové mistrovství světa je za námi a pozornost
fanoušků je upřena za oceán, kde vrcholí boje
o Stanley Cup. Brusle a hokejky tak na nějaký čas
nebudou v kurzu. To však neznamená, že by se
hráči a vedení klubů nepřipravovali na příští se-
zonu. Litomyšl v tomto případě netvoří výjimku.
Základní otázkou pro každého fanouška je, kdo
nastoupí za „áčko“. Příchody a odchody jsou kaž-
doroční neznámou, ale v Litomyšli nejsou radi-
kální změny na pořadu dne. Letního drilu se
účastní všichni hráči, kteří oblékali dres s lilií v loň-
ské sezoně. „Pokračujeme v budování stabilního
týmu, který se snažíme vhodně doplnit. Do pří-
pravy se zapojili hráči z dorostu, kteří si v minulé
sezoně výrazně řekli o sestavu,“ sdělil manažer
klubu Martin Vandas. Hráčů je dostatek a není ta-
jemstvím, že by měl tým posílit o tři až čtyři hráče.
„Jména si zatím nechávám pro sebe, ale fanoušci
se mohou těšit na opravdu výrazné posily nejen
z krajských soutěží. O prázdninách odkryjeme
celou sestavu,“ dodal Martin Vandas. Zda během
přípravy někdo tým opustí, není jasné. Co se však
nemění, je filosofie vedení klubu, které chce udr-
žet trend nasazování mladých hráčů do základní
sestavy. Stejně tak budou i nadále dostávat v roz-
voji klubu prostor lidé, kteří jsou spjatí s domácím
hokejem. Do tohoto konceptu zapadá zapojení
do kádru Áčka Bódi Jakubce, který byl dlouholetý
trenér v mládežnických kategoriích. Má velký pře-
hled o mladých hráčích a navíc je to srdcař klubu.
Ten se představí na lavičce prvního týmu v roli
asistenta hlavního trenéra. „Je to pro mě posun
a zároveň získám mnoho zkušeností. Chci pomoci
týmu k nejlepším výsledkům,“ řekl nový muž
na lavičce.
S muži zahájili přípravu dorostenci i junioři. Ti
mají o motivaci postaráno. Vedení klubu počítá
se střídavými starty těchto nadějných hráčů

v dospělé kategorii. Hráči na své kondici pracují
v Litomyšli a někteří mají individuální trénink.
Příprava bude vrcholit v srpnu. Na konci letních
prázdnin už by měl tým pod vedením trenéra

Jana Svatoše vyjet na led. Prověrku vystaví zá-
pasy na turnaji Metuje Cup, kde budeme obha-
jovat prvenství. V následujících týdnech bude
také jasné, s kým se tým Litomyšle potká v sou-
těži. Už teď je jasné, že budeme zajíždět i na jiné
stadiony, než tomu bylo doposud.

Martin Vandas

Doubek junior zabojoval
při druhém závodě EURO NASCAR
Litomyšlský odchovanec týmu Orion Racing –
Martin Doubek (23) dojel 19. – 20. května při dru-
hém klání WHELEN EURO NASCAR 2018 na ital-
ském okruhu Franciacorta dvakrát v TOP 10!
Nejdříve v sobotu se svým okruhovým vozem
Chevrolet SS bral v prestižní třídě ELITE 1 osmé
místo, druhý den byl devátý. Mezi juniorskými
závodníky byl dokonce klasifikován 2x třetí! Je to
dosud jeho nejlepší výkon, co se střetává s „pro-
fíkama“ ve skupině ELITE 1. Další podnik evrop-
ské série NASCAR bude 9. – 10. června –
na Martinově oblíbeném anglickém okruhu
v Brands Hatch.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: archiv stáje

Pronájem kancelářských prostor
V areálu v Litomyšli, Trstěnická 932 nabízíme k pronájmu kancelářské
prostory v uceleném odděleném bloku. 
Jedná se o 6 kanceláří o celkové výměře 117 m2, samostatný vchod.
Informace na telefonu 777 775 807.



Další dva basketbalové týmy byly
na republikových šampionátech
Mistrovství ČR starších minižáků U13 – 7. místo
Družstvo chlapců ročníku 2005 a mladších mí-
stního klubu ADFORS Basket Litomyšl jelo první
květnový víkend do Prahy na Mistrovství České
republiky obhajovat loňské stříbrné medaile. To,
že se bude jednat o velice těžký úkol, nám bylo
jasné už předem a naše ambice příliš nepodpo-
řila ani skutečnost, že dva hráči základní sestavy
nemohli na turnaj odcestovat z důvodu zranění.
Navíc v prvním zápase musel po úrazu kolene
z turnaje odstoupit i náš dlouhodobě nejlepší
střelec Tomáš Folta, což tým hodně pozname-
nalo. Letos jsme si opravdu vybrali smůly vrcho-
vatě, ale zranění prostě ke sportu patří. I proto
můžeme umístění nakonec hodnotit jako úspěch
a zjištění, že v celé republice je pouze 6 týmů
lepších než Litomyšl, není vůbec špatné.

Základní skupina: 
Sršni Písek – ADFORS Basket 55:73
Základní skupina: 
Tygři Praha – ADFORS Basket 54:28
Klíčový krok k postupu do play-off jsme udělali
v základní skupině v úvodním duelu s Pískem,
kde jsme po nervózním prvním poločase měli
ve druhé půli již jasně navrch. Ve druhém zápase
jsme však nestačili na domácí Tygry.
Čtvrtfinále: BK Opava – ADFORS Basket 52:36
Ve čtvrtfinále jsme bohužel narazili na pozděj-
šího finalistu, silný tým Opavy. I přes prohru se
jednalo o náš nejlepší výkon na turnaji a favorita
jsme hodně potrápili.
O 5. – 8. místo: 
Sokol Kbely – ADFORS Basket 73:49
O 7. místo: Loko Plzeň – ADFORS Basket 58:63
V zápasech o 5. až 8. místo jsme nejprve nesta-
čili na fyzicky vyspělejší Kbely, v posledním zá-
pase na šampionátu jsme pak přetlačili Plzeň,
a tím si zajistili konečné 7. místo.
Turnaj nám ukázal nedostatky, na jejichž odstra-
nění musíme nyní zapracovat, abychom v příští
sezoně, již v lize mladších žáků, obstáli. Jedním
z hlavních našich limitů, které ale asi pramálo
dokážeme ovlivnit, je náš malý vzrůst, který sa-
mozřejmě na této úrovni už hraje významnou
roli. Věřme tedy, že se kluci budou posouvat jak
basketbalově, tak i do výšky :-)
Na turnaji startovali tito hráči: Bielko Adam, Bílek
Michal, Brýdl Jonáš, Folta Tomáš, Hanuš Matěj,
Král Daniel, Kubíček Adam, Martiník Jakub, Sabol
Adam, Sedláček Tomáš, Slawisch Bohdan, Su-

chomel Dominik, Tupec František, Tupec Vojtěch,
Vašek Šimon, Vomáčka Ondřej. Celému týmu dě-
kujeme za dobrou reprezentaci klubu i města
a gratulujeme k pěknému umístění.

Národní festival mladších minižáků U12 
– 5. místo
Chlapci ročníku 2006 a mladší se zúčastnili Ná-
rodního festivalu v Ostravě, kam jsme odjížděli
s ambicí především si turnaj užít. Co se umístění
týče, naším hlavním cílem byl postup do play-
off, což se podařilo.
Základní skupina: 
Slavia Kroměříž – ADFORS Basket 31:67
Základní skupina: 
BK Děčín – ADFORS Basket 50:48
V základní skupině jsme si zajistili kýžený postup
do play-off výhrou nad Kroměříží, po které přišla
hodně smolná prohra o jediný koš s Děčínem. Ta
znamenala, že jsme ve čtvrtfinále šli na pozděj-
šího vítěze, domácí Snakes Ostrava.
Čtvrtfinále: 
Snakes Ostrava – ADFORS Basket 54:42
Kluci v tomto zápase podali skvělý výkon a proti
nervóznímu soupeři, který asi očekával hladší
průběh, se drželi ve hře až do samotného zá-
věru. Koncovku však lépe zvládl favorit a nás če-
kaly souboje o 5. až 8. místo.
O 5. – 8. místo: 
BK Podolí – ADFORS Basket 54:58
O 5. místo: 
BA Roudnice n. Labem – ADFORS Basket 32:51
Ve velmi dramatickém a po celou dobu vyrovna-
ném zápase s Podolím jsme byli v závěru spíše
šťastnějším než lepším týmem. Vyhrát mohl
kdokoliv, ale jsme samozřejmě rádi, že se to po-
vedlo nám. V duelu s Roudnicí jsme pak před-
vedli pohledný kolektivní basket, a mohli se tak
radovat z pěkného 5. místa.
Na turnaji startovali tito hráči: Broulík Michal,
Brýdl Jonáš, Grujbár Kryštof, Hanuš Matěj, Hanuš
Tomáš, Karlík Adam, Kubíček David, Pavliš
Lukáš, Suchomel Dominik, Škop Jonáš, Tichý Ta-
deáš, Tringela Kryštof, Vašek Šimon, Vomáčka
Ondřej. Celému týmu děkujeme za dobrou re-
prezentaci klubu i města a gratulujeme k umís-
tění.
Martin Šorf, předseda klubu, foto: archiv klubu

Stiga hokej – Czech open 2018
Chcete-li se zúčastnit největšího turnaje ve stol-
ním hokeji Stiga v České republice, musíte nav-
štívit Czech open – turnaj světové ligy, který se
letos konal v Satalicích u Prahy 21. dubna. Tuto
příležitost si nenechalo ujít celkem 103 hráčů
z 10 zemí, z toho 11 členů našeho klubu Stiga HC
Benátky. Dle počtu hráčů jsme se tak zařadili
na druhé místo za skoro domácí klub Big Band
Praha. Nejmladšímu účastníkovi bylo 8 let, nej-
starší hráč měl pak o rovných 60 let více. A ti
všichni hráli spolu – na větších turnajích ve stol-
ním hokeji má každý možnost v dopoledních zá-
kladních skupinách poměřit síly i s těmi
nejlepšími hráči a následně si odpoledne užívat
boje o konečné umístění ve výkonnostní skupině
se stejně zdatnými soupeři. Na Czech open to
pak znamenalo celkem minimálně 32 pětiminu-
tových zápasů plných napětí a dramatických
zvratů jako v opravdové hokeji. Je pravda, že
Stiga hokej je spíše mužskou záležitostí – obdiv
tak zaslouží 5 žen, které ozdobily turnaj svojí
účastí. Navíc si nevedly vůbec špatně – nejlepší
z nich Hana Marešová skončila ve výsledkové lis-
tině v první polovině, což se většině zástupců
našeho týmu nepovedlo. My jsme si však přijeli
především zahrát bez ambicí na boje o medaile,

i když každý jistě toužil vylepšit své postavení
ve světovém žebříčku díky bodům za konečné
pořadí. To se povedlo 6 hráčům našeho klubu
včetně nejlepšího Michala Boštíka na 24. místě.
Turnaj vyhrál litomyšlský Patrik Petr, který před
6 lety přestoupil z našeho klubu do THC Stiga
Elites. Podrobné výsledky a více informací na-
jdete na stránkách www.stolnihokej.cz. V Lito-
myšli máte možnost si Stiga hokej zahrát každé
úterý v 17.30 hod. v DDM.

Text a foto: Josef Sedláček

Sportsteam Litomyšl
– Májové Brno
Brno hostilo ve dnech 5. – 6. 5. mladé naděje
nejen z celé ČR, ale také více jak 100 plavců ze
Slovenska, Ruska, Polska a Maďarska.
Přijato bylo celkem 587 mladých závodníků a zá-
vodnic na 2600 individuálních startů!
V silné konkurenci se podařilo pro Litomyšl vy-
bojovat 2x zlato, 1x stříbro a řadu osobních re-
kordů.
Litomyšl – Ema Mrkvičková, Dan Džbánek, Jakub
Smetana, Adéla Macková, Natálie Jandíková,
Jakub Macek a Matyáš Jandík.
Všem plavcům děkujeme za dobrou reprezen-
taci. Karel Jandík, foto: archiv

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
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Motokrosař Bartoš třetí v Pacově
a už se těší na Orion Cup 2018
Za krásného počasí proběhl 6. května v Pacově
na Pelhřimovsku druhý díl Mez. mistrovství ČR
v motokrosu. Před skvělou diváckou kulisou (asi
5 tisíc diváků) si to jezdci ve čtyřech kubaturách
rozdali o další republikové umístění. Nestárnoucí
matador Orionu Racing KTM Teamu Litomyšl
Petr Bartoš si zde chtěl napravit reputaci po ne-
podařeném vystoupení v jihočeské Kaplici. Petr
již od rána působil na trati velice dobře a v od-
poledních jízdách v hlavní třídě MX1 doslova vy-
dřel celkovou bronzovou příčku za čtvrté a třetí
místo! Nakonec se ze zlatého stupínku přece
jenom radoval po strhujícím boji úřadující šam-
pion Jihočech Martin Michek (Buksa/Ados KTM
Team), který sváděl tvrdé boje s Václavem Ková-
řem (HT Goup RT), až diváci lapali po dechu!
Další náš zástupce Jonáš Nedvěd bojoval v me-
zinárodně nabité skupině MX2 a po výborných
startech projel cílem pátý a sedmý. Nejlepší
formu si do Pacova opět přivezl francouzský
rychlík Sulivan Jaulin (Buksa/Ados KTM RT),

druhý dojel jeho stájový kolega – rodák ze seve-
romoravského Šternberka, Martin Krč a třetí po-
zici bral dobře jedoucí Slovák Richard Šikyňa (JD
GUNNEX KTM RT). V ženské kategorii dala
o sobě hodně vědět nová letošní akvizice týmu
Orion Racing – Bára Laňková, loňská vicemi-
stryně ČR zajela na pacovské dráze 2x čtvrtou
příčku. Suverénní výkon tady zase podala troj-
násobná mistryně světa Steffi Laier z Německa.
No a v poslední disciplíně Veterán nám po zra-
nění z Kaplice udělal velkou radost Slovák Ivan
Černý, když šachovnicový prapor viděl vždy třetí

– za Petrem Masaříkem a Martinem Žeravou.
Nově pojmenovaný seriál „KŮTAservis motokros
2018“ má další pokračování až 1. července na bý-
valé světové trati v Dalečíně.
Motokrosoví příznivci ale určitě zaregistrovali, že
se po 10 letech vrací známý Orion Cup! Letos
pod názvem ORION – TAURUS TRANS CUP 2018
se uskuteční nejdříve 9. června – sobotní MO-
TOSHOW přímo na náměstí v Litomyšli, druhý
den potom proběhne kvalitně mezinárodně ob-
sazený závod v Horním Újezdě. Na startu se ob-
jeví česká motokrosová špička (Michek, Krč,
Bartoš, Nedvěd, Laňková), ze zahraničí dorazí
Francouz Jaulin, dravý Maďar Szvoboda, 3x
mistryně světa Němka Laier a dále závodníci ze
Slovenska, Polska a Rakouska. Za Orion Racing

Petr Kovář, foto: archiv stáje

Zprávy z tenisového klubu
V průběhu května sehrály všechny týmy dětí ně-
kolik mistrovských utkání. Družstvo babytenis
porazilo Dolní Dobrouč 5:1, s Moravskou Třebo-
vou prohrálo 1:5 a s Poličkou 0:6. Družstvu mlad-
ších žáků se zatím daří a všechna svá utkání
vyhráli – Žamberk 5:4, Choceň 8:1, Polička 7:2.
Družstvo starších žáků má tyto výsledky – Dolní
Dobrouč 3:6, Letohrad 6:3, Ústí nad Orlicí 1:8.
Všechny týmy si zaslouží za své výkony poch-
valu, obzvlášť družstva babytenis a starších
žáků, kteří v letošní sezóně začali hrát svá
mistrovská utkání.
Do všech týmů uvítáme nové hráče. Každé pon-
dělí a pátek od 18:00 hod. probíhají nábory
na tenisových kurtech, kde jsou přítomni naši
trenéři, kteří se vám budou ochotně věnovat.
V červnu pokračují mistrovská utkání v areálu
Sportcentra a tímto vás zveme, přijďte se podí-
vat na naše mládí. Rozpis jednotlivých utkání
v rubrice „Kam za sportem“.

V termínu 13.-17.8.2018 se uskuteční příměstský
tenisový kemp. Informace a přihlášky – Nikola
Ondráčková, tel. 721 590 442. M. Slavík, jednatel
klubu, www.tclitomysl.cz

Miroslav Slavík, foto: archiv
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Atletické okénko
V dnešním okénku je konečně otevřena kapitola
soutěží družstev. Předehrou jsou každoročně po-
háry rozhlasu organizované DDM pro školy ob-
vodu i okresu. V obvodu Litomyšle kromě
místních škol závodily i děti z Cerekvice a Dolního
Újezda. Nejúspěšnější školou je tradičně ZŠ Zá-
mecká, její družstva postoupila do okresního kola
ve všech čtyřech kategoriích, i když na rozdíl
od ostatních škol to mají na hřiště nejdál a vlastní
tělocvičnu pro 2. stupeň vůbec nemají. V okresní
konkurenci byla úspěšnější děvčata, u nichž vy-
nikají výkony J. Brýdlové, která skočila do výšky
výjimečných 170 cm, což je nejlepší žákovský
výkon v kraji, ale i 537 cm do dálky. Výborně si
vedla i Kmošková v bězích na 60, ale i 800 metrů.
Žákovské soutěže mj. sloužily i k testování nové
elektronické časomíry a její obsluhy. Startovací
pistole je propojená s časomírou u cíle a ta ná-
sledně s počítačem v kanceláři závodu. Z indivi-
duálních úspěchů žactva můžeme vyzvednout
výsledky ve vícebojích. V kategorii přípravek
Jakub Němec (roč. 2007) vyhrál čtyřboj ve Svita-
vách, Justina Brýdlová se stala krajskou přebor-
nicí v sedmiboji v Ústí nad Orlicí.
V soutěžích družstev začali nejdříve junioři a do-
rostenci hostující v AC Pardubice. J.Vostřel zde vy-
hrál kladivo (49,09). M. Vilček bodoval ve všech
vrhačských disciplínách, v dorostu
P. Chadima obsadil 3. místo na
300 m překážek (41,51). Žactvo mělo
1. kolo v Chrudimi a žáci i žákyně ob-
sadili pěkná 4. místa. Jirout vyhrál
60 m (7,72) a byl 3. v dálce (527),
Vávra vyhrál 800 m (2:16,78), chlapci
vyhráli štafetu 4 x 60 m, Lata 2. v oš-
těpu (35,75) Štancl 3. v kladivu
(31,40), Koutecký 2. na 3 km
(10:41,22). Z děvčat 2. Leksová v kla-
divu (27,52), 3. Brýdlová na 100 m
překážek (16,57). Proti lepším druž-
stvům máme nevýhodu v menším
počtu startujících, což se týká všech

Superfinále
Plavecké školní ligy
v Litomyšli
V pátek 11. května 2018 Městský bazén Litomyšl
hostil superfinále PŠL. Soutěžit přijeli nejúspěš-
nější žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií z ob-
lastí Rychnovska, Orlicko-Ústecka a Litomyšlska.
Konkrétně bylo pozváno 11 škol a cca 100 žáků se
svými učiteli – ZŠ Fr. Kupky Dobruška, ZŠ Javor-
nická Rychnov n. K., ZŠ Masarykova Rychnov
n. K., ZŠ Dobrovského Lanškroun, Gymnázium
F. M. Pelcla Rychnov n. K., ZŠ Bratří Čapků Ústí
n. O., ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, Gymnázium Ústí
n. O., ZŠ Zámecká Litomyšl, Gymnázium A. Jiráska
Litomyšl a ZŠ Dolní Újezd. Pozvání přijalo i vedení
krytého bazénu z Rychnova n K., kde se tato sou-
těž před 8 lety zrodila. Hlavní organizátorkou
soutěže je stále p. Jana Kotyzová z rychnovského
krytého bazénu. Díky spolupráci s plaveckými
školami v Ústí nad Orlicí a Litomyšli se soutěž roz-
šířila dále, a soutěžení se tak mohlo stát pestřej-
ším a zajímavějším. Jedná se o štafetové plavání
smíšených čtyřčlenných družstev, plave se 4 x
50 m volným způsobem bez startovního skoku.
V průběhu školního roku se plave oblastně,
v Rychnově n. K. 4 x, v Ústí n. O. a Litomyšli 2 x
a superfinále se pak v květnu koná v jednom ze 3
bazénů jmenovaných oblastí. Každou soutěž pro-
vází vyhodnocení a předání cen. Díky sponzorům
jsme mohli nejlepším plavcům předat velmi
pěkné ceny – skleněné trofeje, medaile, diplomy,
sladkosti a další. Tímto ještě jednou velmi děku-
jeme za podporu panu starostovi a městu Lito-
myšl, Městským službám Litomyšl, firmě Kubík
Litomyšl, Chocco Caffé Litomyšl, firmě Litex Lito-
myšl, Pekárně Nopek Vysoké Mýto a Choceňské
mlékárně. A kdo vyhrál? Myslím, že všichni, kteří
přijeli, zúčastnili se a nějakým způsobem akci
zajistili nebo podpořili. Všem patří velký dík.
Konkrétní výsledky plavání najdete na
www.bazen-litomysl.cz.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl

Plovárna v provozu
Letošní plovárenská sezóna byla zahájena 26.
května zpřístupněním 25 m bazénu a tobogánu.
Zprovoznění velkého 50 m bazénu předpoklá-
dáme v průběhu druhého červnového týdne.
Od června bude plovárna otevřena od 9 h do 20
h, s ohledem na počasí. Aktuální stav otevření
najdete na www.bazen-litomysl.cz v odkazu plo-
várna / aktuality. A ještě důležitá informace
na závěr – na zajištění provozu krytého bazénu
a plovárny přijmeme pracovní sílu na úklid
i na plavčíkování. Nástup možný ihned (na HPP
i DPP). V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte
na telefonu 774 101 186. Děkujeme vám za přízeň
a přejeme všem hezké léto.

Pavel Műnster, Městský bazén Litomyšl

Květnové závody Suchá
V prosluněnou květnovou sobotu se v Suché u Li-
tomyšle konaly druhé závody sezony 2018. Pro
jezdce a jejich koně bylo nachystáno celkem pět
soutěží – od Hobby parkuru do 80 cm až po parkur
„S**“. Kurzy parkurů byly z dílny Romana Falty.
Dopoledne zahájil parkur Hobby do 80 cm na li-
mitovaný čas, který byl stanoven na 49 sekund.
Bezchybně dokončilo početné pole dvojic, nic-
méně nejblíže limitu byla Ivana Horníčková
a Carluccio S (JS Týnec), jejichž odchylka byla
0,08 sekundy. Na druhé příčce se umístila Kate-
řina Legátová a Sierra 1 (Minigal s.r.o.), třetí
místo obsadila Žofie Bára Horníčková a Donald
3 (JO Albert Stolany).
Opět na limitovaný čas byl parkur stupně „Z“, ja-
kožto druhá soutěž sobotního programu. S to-
tožnou odchylkou od limitu 0,26 sekundy
zvítězili dva jezdci: Jan Pavlíček a Dare Šargoun,
který reprezentuje Hanácký jezdecký klub Litovel
a Leoš Černohorský s Crace Z (SK Černohorský).
Třetí místo ve výsledkové listině obsadila Šárka
Votavová a Aram 2 (Stáj J+J Votava).
Nejobsazenější soutěží byl parkur stupně „ZL“,
parkur s návazným rozeskakováním. Polovina
dvojic ze startovní listiny postoupila do náva-
zného rozeskakování, které nejrychleji absolvo-
vala Ivana Horníčková a Thorr. S druhým místem

se musela spokojit Luce Bartl Langerová a Mo-
zart-H (JK Bludoveček), se třetím pak Ladislav
Vachutka a Babou (Horses Háj).
Parkur stupně „L**“ s návazným rozeskaková-
ním ovládl Miloslav Příhoda v sedle Lyrcasa (JK
Flamenco Sloupno). Druhá dokončila Tereza Ve-
selá a Hebikdat HDH (JO Stáj Dvořák Čistá), třetí
litovelský Jan Pavlíček a Lolita.
Vrcholem sobotního skokového programu byl
parkur stupně „S**“. Do návazného rozeskako-
vání se probojovaly tři dvojice, z nichž nejrychleji
protnula cílovou pásku Klára Motyčková v sedle
Dalipy (JK J+M Čánka). O 0,07 sekundy pomalejší

byl Miloslav Příhoda a Quibcona, trojici nejlep-
ších doplnil domácí Jiří Skřivan a Flying Star 1.
Na dotovaných pozicích se umístili dále Ladislav
Vachutka, Denisa Menšíková a Jan Pavlíček.
Příští sportovní událostí bude v Suché u Lito-
myšle zastávka extraligového seriálu Český sko-
kový pohár, který se bude v areálu JK Hřebčín
Suchá konat v termínu 7. – 10. 6. Nabitý čtyř-
denní program bude doprovázet skvělá atmo-
sféra, kterou byste si neměli nechat ujít! Zveme
Vás! Michaela Javůrková, foto: archiv

kategorií, neporážejí nás kvalitou, ale kvantitou.
Mladší žactvo závodilo v Ústí nad Orlicí a rovněž
tato družstva obsadila 4. místa. Dobře si vedli
především J. Němec, A. Kubíček, Čermák, Vo-
máčka, z děvčat Houdková, Tomšů, Kolářová, Mo-
táková.
1. kolo 2. ligy se konalo konečně v Litomyšli
a kromě sportovního výsledku bylo hlavně prubíř-
ským kamenem pro kádr rozhodčích a pořadatelů,
vždyť podobný atletický podnik se zde již dlouho
nekonal. Podařilo se zajistit 40 rozhodčích a jejich
pomocníků a vše potřebné pro zdárný průběh celé
akce pro 8 družstev mužů a 8 družstev žen
(zhruba 300 závodících), díky pěknému počasí
i při nedostatku šaten. Rádi jsme na stadionu při-
vítali starostu města p. Kašpara, funkcionáře kraj-
ského atletického svazu, ale i významné čsl.
reprezentanty minulosti v čele s J. Kratochvílovou
nebo místního odchovance L. Kárského. Naše
družstvo ještě před poslední disciplínou mělo ná-
skok 10 bodů, ale 3 štafety USK proti naší jedné
přisoudily nám nakonec pěkné 2. místo. Celkové
pořadí mužů: 1. USK Praha, 2. Ji Litomyšl, 3. AC Čá-
slav, 4. Hvězda Pardubice, 5. AC Pardubice, 6. M.
Třebová, 7. Jičín, 8. Ústí nad Orlicí, v soutěži žen
vyhrál rovněž USK Praha před N. Městem na Mo-
ravě a AC Pardubice. Petr Jonáš


