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Poprvé od roku 1989 máme vládu s podporou 
komunistů. Jak hlasovali regionální politici?

Marek Výborný (vlevo) při demostraci proti vládě s podporou komunistů 

INZERCE  RV1801457/01

Nad ránem 12. července 
získala vláda hnutí ANO, 
ČSSD a KSČM důvěru 
Poslanecké sněmovny. 

„Vždy je něco poprvé,“ glosoval 
situaci poslanec za KDU-ČSL Marek 
Výborný. „Zatím jsem nezažil jedná-
ní Sněmovny, které by končilo v čase 
1:24. Je to ale to poslední, co by mi 
vadilo. Jsou daleko zásadnější vý-
hrady. Jednání mělo místy tragiko-
mický ráz, premiér Babiš začínal po-
slancům tykat, nadávat, urážet. Ano, 
máme premiéra, který neumí ve vy-
pjatých chvílích udržet nervy na 
uzdě. Slyšeli jsme projevy z úst po-
slanců KSČM, za které by se nemusel 
stydět ani Milouš Jakeš,“ říká přímý 
svědek jednání Marek Výborný. 

Pro důvěru vládě s přímou a ne-
skrývanou podporou komunistů 
zvedli ruce i regionální poslanci ať 
již chrudimský David Kasal, pardu-
bický Martin Kolovratník, či komu-
nistka Květa Matušovská. 

„Je ostudou, ale i zodpovědnos-
tí Andreje Babiše a poslanců hnutí 
ANO, že přivedli komunisty k vládní 
moci. A že to nebylo zadarmo, může-
me vidět již v programovém prohlá-
šení vlády. Je třeba si ale uchovat po-
zitivní mysl a naději. Ano, věřím, že 
časem bude líp. A já pro to budu dělat 
maximum,“ uzavírá lidovecký posla-
nec Marek Výborný.    -red-
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Marek Výborný (KDU-ČSL) David Kasal (ANO 2011) Jan Chvojka (ČSSD)

Jan Axmann: muž, který zprovoznil chrudimské Letní kino
Jana Axmanna zná většina Chrudi-

máků coby produkčního a  dramaturga 
Letního kina v Chrudimi. Je mu 41 let, je 
ženatý, má dvě děti, a jak říká, má i dva 
psy a kočku. 

Profesionálně se věnuje jako IT in-
formatik počítačům a  vedle toho cho-
dí promítat také filmy do Městského 
kina. Letos se přitom rozhodl kandido-
vat do městského zastupitelstva v Chru-
dimi jako nezávislý kandidát za hnutí 
ANO 2011. 

Jak na své začátky v  letním kině 
vzpomínáte? 

Kino miluju, a protože mám dvě malé 
děti, bylo mi líto, že s nimi nemůžu v létě 
nikam jít v  Chrudimi do kina. A  jelikož 
město v té době letní kino neprovozova-
lo, oslovil jsem asi před šesti lety Richar-
da Herbsta ze spolku Machr - za Chru-
dim malebnou, jenž v  areálu pořádal 
koncerty, a zeptal se ho, jestli nezačne-
me v  kině znovu promítat a  nevrátíme 
mu původní účel. Když jsem pak přišel 
do kina, tak bylo, jak se říká úplně vyme-
tený a prázdný, tedy bez zvuku a promí-
tačky, a proto jsme zkoušeli na radnici, 
jestli tam nenajdeme nějaké původní vy-
bavení, což se nepovedlo. Oslovil jsem 

tedy promítače, jehož jsem znal, a  ten 
nám promítačky půjčil, takže jsme tech-
niku do leťáku navezli a začali promítat. 

Co bylo dál? 
První dva roky jsme promítali z  kla-

sického filmového pásu, pak ale nasta-
la doba digitalizace a filmy na filmovém 
pásu se přestaly vyrábět. Museli jsme 
si tedy vypůjčit na další dva roky dato-
vý projektor a s  jeho pomocí mohli dál 
promítat. S  tím však souviselo i  to, že 
bylo nutné udělat změny také v ozvučení 
kina, proto jsme ho předělali. Tady jsme 
měli opět štěstí a  natrefili na dalšího 

známého člověka, 
nadšence Nikolu 
Šebestu, který nám 
se zvukem v  začát-
cích hodně pomohl. 
A do třetice se nám 
loni povedlo, mimo 
jiné i díky podpoře města, jež nám po-
skytuje už asi třetím rokem částku 100 ti-
síc korun na pronájem či pořízení tech-
niky, koupit přes další lidi, kteří mají rádi 
filmařinu, starší digitální promítačku, 
která nám umožňuje promítat premié-
rové filmy. 

 Pokračování na straně 7
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Policisté dostanou 
moderní sídlo

Za přítomnosti hejtmana Pardu-
bického kraje Martina Netolického, 
krajského policejního ředitele Jana 
Švejdara či náměstka policejního 
prezidenta pro ekonomiku Petra Pet- 
říka byl v areálu bývalé Transporty 
Chrudim poklepán základní kámen 
výstavby nové budovy Krajského ře-
ditelství policie Pardubického kraje – 
Územního odboru Chrudim. Stavba 
za 363 milionů korun je spolufinan-
cována z Integrovaného regionálního 
operačního programu a měla by být 
dokončena v roce 2020.   pk
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24. června uplynulo 76 let od 
vypálení a vyhlazení osady Ležáky

Málek bojuje 
proti snižování 
parkovacích míst

Úředníci odboru dopravy bez vě-
domí vedení města nechali snížit 
parkovací místa v sídlišti Na Roz-
hledně. „Je to neuvěřitelné, proto-
že parkovacích míst je málo a ještě 
se snižují. Na tuto skutečnost již byl 
upozorněn tajemník úřadu, aby se 
podobná situace neopakovala,“ po-
dotkl Málek.  -red-

Městská policie 
zkoušela hybrid

Připravuje se první 
dobíjecí stanice

První dobíjecí stanice pro elekt-
romobily by v Chrudimi mohla být 
zanedlouho na Masarykově náměstí. 
Radní města dali její přípravě zele-
nou. V minulosti radní schválili na-
příklad na podnět místostarosty Ro-
mana Málka bezplatné parkování pro 
elektromobily v centru města.  -red-

Ležáckou tragédii nepřežilo pa-
desát jedna obyvatel Ležáků. Třicet 
tři žen a mužů z Ležáků bylo zavraž-
děno nacisty 24. června 1942 neda-
leko pardubického Zámečku. Sedm 
osob z Ležáků a dalších více než čty-
řicet spolupracovníků parašutistů 
zastřelili 25. června a 2. července 
1942. Jedenáct dětí z Ležáků našlo 
smrt v plynových vozech ve vyhlazo-
vacím táboře Chelmno nad Nerrem. 

Konce války se dožily pouze dvě le-
žácké děti - sestry Marie a Jarmila 
Šťulíkovy vybrané na převýchovu do 
Německa.

Osada byla vyrabována, vypále-
na a kompletně srovnána se zemí. 

Pietní vzpomínka k 76. výročí le-
žácké tragédie se uskutečnila v nedě-
li 24. června, přesně v den samotné-
ho výročí.

 Filip Petlička

Kladení se zúčastnili i chrudimští místostarostové Miroslav Tejkl (vpravo) a Roman Málek  Foto | Petra Santová

Foto | FB Město Chrudim

Moderně, ekologicky a ekonomic-
ky by mohla fungovat městská po-
licie v Chrudimi. V rámci testování 
vyzkoušela hybridní vozidlo, které ji 
zaujalo. Oproti současným vozidlům 
značky Dacia Logan testovaná Toyota 
má téměř poloviční spotřebu.



3CHRUDIM □   NOVINY CELÉHO MĚSTA ZPRÁVY

EDITORIALPOZVÁNKY

INZERCE

Léto je čas prázdnin a dovolených,  
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17. Rallye Železné 
hory 2018

Ve dnech 27. – 28. července se 
koná další ročník motoristické akce 
Rallye Železné hory. Přihlášeno je 
v tuto chvíli ke stovce posádek a  
mezi nimi například domácí posád-
ka Šimík Filip - Šimíková Nikola ze 
stáje Šimík Rallye Team. Informace 
pro návštěvníky, rychlostní zkoušky 
a bezpečnostní upozornění naleznete 
na webu pořadatele.   -red-

www.rallyepardubice.cz    ↗

Salvátorská pouť
Tradiční Salvátorská pouť letos 

připadne na druhý týden v srpnu 
a kromě novodobé pouti plné atrakcí 
je připraven i duchovní program.

Čtvrtek 9. 8. 
Farní sál
19:00 přednáška doc. RNDr. ThLic. 
Karla Sládka, Ph.D.
Proměnění Páně v teologii a umění

Pátek 10. 8. 
Kostel sv. Kateřiny
19:30 večer chval (křesťanské písně, 
modlitba, biblické texty)

Sobota 11. 8.
Kostel sv. Kateřiny
18:00 slavnostní zpívané nešpory, 
adorace

Neděle 12. 8. 
Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie
8:30 mše svatá
10:00 slavnostní poutní bohoslužba  

Nabrat síly nepotřebují jenom ško-
láci, ale i vedení města Chrudim. Sta-
rosta města Petr Řezníček (SNK-ED) 
strávil týden na španělském ostrově 
Ibiza a jinak pro něj bude léto pracovní. 
(foto vlevo dole). O víkendech se chys-
tá na kole na Vysočinu. Místostarosta 
Roman Málek (Koalice pro Chrudim) 
strávil uplynulý týden v Řecku u moře 

a na konci srpna se chystá na česko-
-německý tábor. Nicméně v březnu si 
vybral vánoční dárek, kdy byl na deset 
dní v Mexiku (nahoře). Místostarosta 
Jaroslav Trávníček (ČSSD) se tradičně 
vydal do Bulharska. Místostarosta Jan 
Čechlovský (ODS) strávil dovolenou se 
svojí ženou a dětmi u Baltu a zastávkou 
mu byl i Štětín (vpravo dole).   -red-

www.farnost-chrudim.cz    ↗

O chrudimské Salvátorské 

pouti možná trochu jinak

Když se řekne chrudimská pouť, 
mnohým z nás se vybaví retro vzpo-
mínky na kolotoče v parku Střelnice. 
Nejprve jsme jako děti byly rodiči po-
sazeni do autíčka, které připevněno 
k podlaze jezdilo dokola. Když jsme 
povyrostli, troufli jsme si do auta na 
elektriku. Z řetízkáče se věkem přešlo 
na centrifugu. A byly zde i maringot-
ky s prvními počítačovými hrami, ve 
kterých jsme za 2 Kčs mohli řídit auto 
po měsíci a střílet na vše, co se objevi-
lo, nebo pohybovat klokánkem s bo-
xerkou, který sbíral ovoce. V době do-
spívání nás kluky začala zajímat srdce 
z pouti pro tu pravou, jež o tom možná 
ještě ani nevěděla.

Když jsem se tehdy zeptal, proč 
pouť město organizuje v první polovi-
ně srpna, někdo mi tehdy odpověděl, 
že je podle toho, aby bylo po výplatě 
– a lidi mohli utrácet. Dnes mi to při-
jde jako humorná kamufláž. Datum 
poutě totiž navazuje na velmi sta-
rou tradici chrudimských Salvátor-
ských poutí, která se vztahuje ke svát-
ku „Proměnění Páně“, respektive se 
slaví v neděli po svátku, který připa-
dá na 6. srpna. V uvedeném evange-
lijním úryvku čtyři přátelé vystoupali 
na horu Tábor, modlili se a rozjímali 
– a Petr, Jakub a Jan spatřili promě-
něnou a oslnivou tvář Ježíše.

 Pokračování na straně 6
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Čtení nejen na léto:  
TRABANTOVY TOULKY KNIHOU 

www.toulkyknihou.cz   ↗

Číst Bibli je zvláštní čtení – není 
to kniha, která by se četla jako ro-
mán. Je to spíš mozaika příběhů, 
větších i menších, dnešnímu čtenáři 
někdy srozumitelných a někdy méně 
srozumitelných – ale když se ty ka-
mínky mozaiky seřadí a vynikne ob-
raz, který vytvářejí, mění to životy 
i dějiny.

Bible je zvláštní kniha – a tak se 
k jejímu čtení nabízí průvodce, Tra-
bant (což německy znamená právě 
„průvodce“). Trabant je univerzit-
ně vzdělaný teolog a novinář, přes-
to píše odlehčeně, tlačí na praxi, ne 

na teorii. Kamínek za kamínkem té 
zvláštní mozaiky si se čtenářem pro-
hlíží a navrhuje aplikace do svého 
i čtenářova života – a umožňuje vní-
mat ty kamínky ne jednotlivě, ale 
jako součást celku, součást mozaiky.

Trabantovy Toulky Knihou si 
můžete stáhnout z www.kosmas.cz, 
jeden díl za 49 Kč, je to pětidílná 
série. 

Odkazy ke stažení elektronic-
kých i tištěných vydání najdete také 
na webu.

Financování vlastního bydlení je kritickou 
otázkou pro většinu mladých lidí
Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů pro 
účely vlastního bydlení se zpřísňují. Čím dál tím víc 
lidí se tak již dostalo, či brzy dostane do svízelné 
situace, kdy nebudou mít příležitost zařídit si vlastní 
bydlení a budou muset zůstat v bydlení nájemním, 
říká specialista na finance Tomáš Adamec.

V posledních několika letech 
jsme svědky celé řady nových 
regulací ze strany ČNB 
v oblasti hypotečních úvěrů. 
Co nyní od trhu hypoték může 
žadatel očekávat?

Aktuálně se všech žadatelů o hy-
poteční úvěr budou od října 2018 
týkat zpřísněná pravidla pro posky-
tování hypotečních úvěrů o poža-
davky na výši příjmu. Výše dluhu 
žadatele by nově neměla překročit 

REDAKCE devítinásobek jeho ročního čistého 
příjmu. Dále by žadatel měl na splát-
ku dluhu vynakládat max. 45 % mě-
síčního čistého příjmu. 

V praxi to znamená poměrně těž-
kou vyjednávací pozici obzvláště 
pro mladé rodiny a singles. Dle pa-
rametrů regulace je zřejmé, že mi-
nimálně 26 % soudobých žadatelů 
o hypoteční úvěr na hypoteční úvěr 
v rámci zavedení nové regulace zkrát-
ka nedosáhne. 

Bezesporu můžeme očekávat 
zdražení hypotečních úvěrů.

Co konkrétně byste tedy 
doporučil těm, kteří uvažují 
o hypotečním úvěru? Jak se 
mají žadatelé o hypoteční úvěr 
zachovat, aby se jich současná 
situace dotkla co nejméně?

V tuto chvíli bych především do-
poručil obrátit se na odborníka, kte-
rý jim se zajištěním kvalitního úvěru 
pomůže. Neznalost současné situace 
je často největším kamenem úrazu. 
Osobně jsem pro své klienty schop-
ný zajistit hypotéku i schválit příjmy 
za stávajících podmínek na rok do-
předu, tedy bez opětovného proka-
zování příjmu. V podstatě tak kli-
entům mohu o rok dopady regulace  
posunout.  

je průvodce pro čtení Bible (nejen) pro prvočtenáře 

Pes přítel člověka

Do 2. září můžete v Regionálním muzeu v Chrudimi navštívit výstavu věno-
vánou našim nejvěrnějším přátelům – psům. Výstava přiblíží historii domes-
tifikace psa od jeho počátků spolupráce při opatřování potravy, přes chov 
společenských psů, jakožto projevu luxusu ve středověku, až do dob cílené-
ho chovu psů. Prezentována je celá řada exponátů – fosilie, archeologické 
nálezy, vycpaniny, volné i užité výtvarné umění všech období, staré tisky, 
archiválie apod. Souběžně se uskutečňuje výstava CANIS PICTUS – Pes na 
historické fotografii.  -red-

Do konce prázdnin bude sběrný 
dvůr Technických služeb Chrudim 
2000, spol. s r.o., v ulici Obce Ležá-
ků uzavřen z důvodu rekonstrukce. 
Náhradní prostory po dobu uzavření 

sběrného dvora se nachází v Dašické 
ul. 172 v Chrudimi, v areálu firmy RE-
CYCLING-KOVOVÉ ODPADY, a. s., 
otevřeno je pondělí až pátek od 8 do 
16, v sobotu od 8 do 12 hodin.  -red-

Sběrný dvůr v rekonstrukci

Tomáš Adamec, specialista na finance
 Zdroj | www.facebook.com/tomasadamecfinancnispecialista
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Starostové bilancovali,  
řada starostů bohužel končí

Starostové a místostarosto-
vé obcí Mikroregionu Chrudim-
ska se sešli před prázdninami na 
valné hromadě a současně na se-
tkání s Centrem společných slu-
žeb, které poskytuje servisní služby 
starostům.

Valná hromada schválila poří-
zení mobiliáře pro obce, ale také za-
čala hledat projektové záměry pro 
rok 2019. V letošním roce například 
v regionu přibydou turistická odpo-
čívadla či stojany na kola.

V další části jednání rekapitulo-
vali problematiku ochrany osobních 
dat, ale třeba také aktuální majet-
ková přiznání politiků či vydávání 
meziobecního zpravodaje.

„Co bylo na valné hromadě za-
jímavé, tak téměř polovina přítom-
ných starostů už nebude kandidovat 
v nadcházejících volbách. Řada sta-
rostů odchází do zasloužené penze, 
jiní zase raději odcházejí do byzny-
su. V mnoha obcích se nyní pořád-
ně neví, kdo by převzal řízení obce. 
Mladá generace raději podniká či 

má svoje stabilní lépe placená mís-
ta,“ posteskl si místopředseda mik-
roregionu Roman Málek.

Jednání bylo součástí projek-
tu Center společných služeb reali-
zovaných z Evropského sociálního 

fondu – Operačního programu 
Zaměstnanost.

 redakce
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Alenka v (1. část tajenky) zázraků přidává speciální představení pod širým (2. část tajenky) v přírodním (3. část tajenky) na Konopišti 24. 8. 2018. 
Znění tajenky pošlete s kontaktem na vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail tajenky.CHNCM@regvyd.cz do 9. 8. 2018. Vybrané luštitele budeme následně kontaktovat. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislos-
ti se zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s  vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

Dokončení ze strany 3

Událost je též umělecky zachyce-
na na morovém sloupu na chrudim-
ském náměstí. S touto tradicí jsou 
spojeny obrazy zachycující Kristo-
vu tvář, jako je i náš zázračný obraz 
v chrámu, který podle legend chrá-
nil Chrudimáky od infekčních epide-
mií. Chrudimský chrám se v minu-
losti nazýval svatého Salvátora a my 
Chrudimáci jsme byli přezdíváni 
jako Salvátorci – i podle poutí k ob-
razu. Až později byl chrám přejme-
nován na Nanebevzetí Panny Marie. 
Málokdo tedy ví, že chrudimské pou-
tě máme v srpnu vlastně dvě: salvá-
torskou, tu s kolotoči, a většinou o tý-
den později mariánskou.

Dovolte mi ale, milí čtenáři, nyní 
krátkou odbočku, abych evangelijní-
ho příběhu využil pro zamyšlení nad 
touhou lidí vystoupat na horu, dnes 
pojímanou jako horolezectví. V čase 
dovolených totiž mnozí z nás zamíří 
právě do hor. Vydat se na cestu do hor 
znamená opustit jistoty a s málem jít 
vstříc neznámému, nepředvídatelné-
mu, tajemnému. Výstup na horu je 

spojen s touhou poznat sám sebe, své 
limity a překonat sám sebe, se snem 
stát na vrcholku co nejblíže k nebi; 
tedy pohlédnout na život a na celou 
zemi z jiné perspektivy. A hlavně, 
vrátit se potom domů jiný, naplně-
ný radostí. Přestože se člověk setkal 
s potížemi, dokázal nakonec svou 
tvář vystavit paprskům slunce. Snad 
mohu napsat, že dotyk posvátna do-
provází i turistiku a horolezectví 

– vždyť pouť do hor a pobyt na po-
svátné hoře jsou blízké mnoha nábo-
ženským tradicím. Ne jinak je tomu 
v křesťanství s horou Tábor.

A tak zpět k naší chrudimské 
pouti: když bychom se strojem času 
přesunuli třeba o 150 let zpět, spat-
řili bychom naše předky, jak stoupají 
na náměstí „jakoby na horu“ k moro-
vému sloupu „Proměnění Páně“, kde 
je pod zmíněným výjevem oltář. Na 
něm se pod širým nebem slavila mše. 
Dnes je také sloužena mše v chrámu, 
proto atrakce nehrají v neděli dopole-
dne. Je při ní vystaven originál obra-
zu Chrudimského Salvátora. 

Tak zkusme propojit úvahy o ho-
rolezectví a o pouti. Směřujeme k po-
svátnému času naší chrudimské Sal-
vátorské poutě, abychom se jako při 
výstupu na horu zamysleli nad smys-
lem života, naším směřováním a koře-
nem radosti, která se vnějškově vyja-
dřuje i při světské pouti: na autíčkách 
a kolotočích, s pouťovým občerstve-
ním a – při tom sluníčku – samozřej-
mě s pivem v kelímku. 

 -Karel Sládek-

O chrudimské Salvátorské pouti možná trochu jinakKRÁTCE

BMW BIG Race

www.bigmeeting.cz   ↗

Vysoké Mýto – chcete si vyzkou-
šet jízdu na závodním okruhu? Při-
jeďte v sobotu 11. srpna na Autodrom 
do Vysokého Mýta. Připraveno je ce-
lodenní ježdění na okruhu, závod ve 
třech kategoriích měřený časomírou. 
Účast je omezena na 50 vozů BMW. 
A nebo se jen přijeďte podívat.

Foto | Broňa Eisová 
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Dokončení ze strany 1
Jaký z  toho máte po těch letech 
pocit? 

Veskrze dobrý, protože reakce lidí 
jsou vesměs velice pozitivní, což mě na-
bíjí energií. Zejména, když nám občas 
napíšou, jako v  případě předpremiéry 
filmu Chata na prodej od chrudimské-
ho režiséra Tomáše Pavlíčka, že ačkoliv 
to k  nám měli přes sto kilometrů, byli 
moc rádi, že mohli být u toho. Oceňovali 
navíc jedinečnou a úžasnou atmosféru 
chrudimského letního kina, proto při-
slíbili, že přijedou příště zas. Tohle dělá 
člověku opravdu velkou radost, protože 
začátky nebyly vůbec jednoduché. Jak 
kino dlouhou dobu stálo, tak jsme pro-
mítali nejprve pro jednoho, pak pro dva 
nebo pět lidí. Dneska už jsme někde jin-
de, protože na již zmíněné předpremié-
ře bylo například 450 lidí, a tento trend 
je vzrůstající. Proto si myslím, že naše 
úsilí mělo a  má smysl, a  je dobře, že 
jsme se do toho pustili. 

Rozhodl jste se kandidovat v  letoš-
ních komunálních volbách. Má to 
nějakou spojitost s  letním kinem 
a kulturou ve městě? 

Má to především spojitost s  mými 
aktivitami v Chrudimi. Nedělám jen let-
ní kino, ale pořádám už asi patnáctým 

rokem s partou jiných lidí také hudební 
festival Yanderov. V Chrudimi navíc žiju 
a myslím si, že nejsem úplně lhostejný 
k věcem, které se kolem mne dějí. Řekl 
jsem si tedy, že jestli chci něco změnit, 
tak bych se toho měl i účastnit a nestě-
žovat si jen, že je všechno špatně a že 
by to šlo udělat lépe. 

Co by se dalo v této oblasti zlepšit? 
Tvrdím, že se dá zlepšovat stále 

něco. Nechci však říkat kriticky, že je 

Je ještě nějaká meta, které byste 
chtěl například v kultuře dosáhnout? 

Moc bych si přál, aby se našla nová 
nastupující generace, která by tyto, 
zdůrazňuji, dobrovolnické aktivity po 
nás převzala a  dál rozvíjela, což se 
nám stále nedaří. Mladí lidé zatím na 
dobrovolnické fázi příliš fungovat ne-
chtějí. Pokud se začnou v této oblasti 
vyplácet mzdy nebo nějaké odměny, 
tak by to byla utopie a  řada kultur-
ních aktivit by přestala v  Chrudimi 
fungovat. 

Otázka na závěr. Jak se vám v Chru-
dimi žije? 

Žije se mi tu dobře a jsem v Chrudi-
mi spokojený. Trošku mě však mrzí, že 
si neumíme vážit toho, že tady máme 
spoustu možností k  vyžití. Akcí se tu 
pořádá poměrně hodně, ať už je pro-
dukuje Chrudimská beseda, město, 
občanské spolky nebo soukromníci 
jako v případě chrudimského R klubu. 
Přijde mi ale, že bereme všechny tyto 
aktivity jako samozřejmost a  neváží-
me si jich, což je velká škoda. Právě to 
bude třeba ještě změnit. 

Děkuji za rozhovor.
Text: Roman Zahrádka

Foto: BIOLEŤÁK CHRUDIM

Jan Axmann: muž, který zprovoznil chrudimské Letní kino

vše v  Chrudimi špatně, to by nebyla 
pravda, ale co člověk, to názor. Jde spíš 
o drobnosti. 

Občas se chodím dívat na zasedá-
ní městského zastupitelstva, a  když 
vidím, že ze sedmadvaceti zastupite-
lů jich to tam dvacet jen odsedí a hla-
sují jenom podle stranických not bez 
vlastního názoru, tak mi přijde, že by 
bylo fajn, aby v zastupitelstvu zaseda-
li lidé, kteří mají o  město opravdový 
zájem. 
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