
Osm barokních oktáv i příští rok

Zvon sv. Václav byl odlit
Zvonařská dílna Tomášková-Dytry-
chová z Brodku u Přerova koncem
srpna odlila druhý zvon do kostela
Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Jde
o největší z trojice zvonů, které by
měly v budoucnu bít ve věži
chrámu. Zvon nese jméno sv. Václav. 
Sv. Václav je odlit z bronzu a je tónu G1. Váží
zhruba 750 kg a jeho spodní průměr je
1 055 mm. K vidění bude v kostele Nalezení sv.
Kříže, kde vystřídá svého menšího „bratra” –
první odlitý zvon Pannu Marii. Tento zvon bude
totiž odvezen na docizelování. „Stejně jako
Panna Marie je sv. Václav ozdobený umělecky
zpodobněným citátem z Bible od výtvarníka
Václava Kočího,” upřesnil vedoucí Oddělení

rozvoje Městského úřadu Litomyšl
Antonín Dokoupil. Abstraktní mo-
nogramy už Václav Kočí připravuje
také na třetí zvon – sv. Josefa. Po-
slední zvony stejných jmen byly
zrekvírovány a zničeny v roce

1942.
„Na sv. Václava se nám podařilo získat mece-
náše, kterým je pan Jiří Mach,” prozradil místo-
starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal:
„Pokud vše dobře dopadne, tak třetí zvon by
mohl pořídit další z mecenášů. V této chvíli to
ale není jisté.” Část nákladů by mu mohly po-
moci pokrýt příspěvky na sbírkovém účtu na
zvony. Na něm je po zaplacení prvního zvonu
částka 142 tisíc korun.   strana 5 >

VŘ na obsazení 
parkovacích stání 

Oznámení o době 
a místě konání voleb

Seminář o kotlíkových
dotacích

Tóny barokních skladeb
Celou akci zahájila v neděli 14. srpna Slavnostní
mše svatá s koncertem souboru Consortio Mel-
celii. Hudba byla ale součástí i dalších dní fes-
tivalu. Uskutečnily se hned čtyři koncerty
a místa v kostelích, kde se odehrávaly, byla po-
většinou obsazená až do posledního. Například
15. srpna se kostelem Povýšení sv. Kříže roze-
zněly tóny skladeb H. F. Bibera, B. M. Černohor-
ského, G. F. Händela a dalších. „Tento koncert
byl ozvěnami českých a německých skladatelů
17. a 18. století,” upřesnila hudební dramatur-
gyně festivalu Veronika Kladivová. Při závěreč-
ném potlesku zazněly kostelem výkřiky
„Bravo”. 

Mariánská mše v Litomyšli poprvé
Své příznivce si našla i Mariánská „pobožnost
pod širým nebem” u morového sloupu na Sme-
tanově náměstí. Ti se poté přemístili do kostela
sv. Anny na navazující klasickou mši svatou,
kterou vedl otec František Beneš. „Přišlo určitě
více lidí, než kolik chodí na mši. Jistě to bylo fes-
tivalem, možná nahrálo i to, že byl svátek. Ma-
riánská mše u mariánského sloupu se konala
historicky poprvé, a to v rámci tohoto festivalu.
Naproti tomu v Nedošíně se konají mše pravi-
delně,” upřesnil František Beneš. A právě do
Nedošína se v pátek 19. srpna vydalo procesí
na Poutní mši svatou se zpěvy písní z českých
barokních kancionálů. Během cesty se měly

2252

Nad všechna očekávání se v Litomyšli ujal „barokní festival”, který si někteří troufali nazývat
utopií, neboť jeho bohatý osmidenní program byl „zadarmo”. Ať už věřící, či ateisté si od 14.
do 21. srpna užívali koncerty barokní hudby, výstavy, módní přehlídku, jednotlivé pobožnosti
s nádechem historie i přednášku o baroku. 

Již popáté vás moderní historické město
Litomyšl zve na nevšední oslavu Světo-
vého dne architektury. Maratón akcí za-
číná v pátek 30. září a končí v pondělí 3.
října. Věříme, že i tentokrát si z bohaté
nabídky vyberete a přidáte se k oslavě
svátku architektury a designu. 
Architektura je sama o sobě uměleckým
dílem. Pokud však přidáme do veřejného
prostoru umělecká díla, mohou vzniknout
místa s neopakovatelným géniem loci.
A právě uměním ve veřejném prostoru se
budeme letos zabývat trochu víc. Názory
na to, co je umění a co již nikoli, se velmi
různí. Diskutovat proto budeme nejen
o sousoší Olbrama Zoubka v Klášterních
zahradách, sochách Bedřicha Smetany či
Aloise Jiráska a soše Arnolda Bartůňka
v Nové městské síni, ale například i o zá-
meckých lavičkách, Rittsteinově autobusu
v Klášterních zahradách či originálních
dětských prvcích na Vodních valech. 

Páteční velký rozjezd 
O páteční rozjezd se 30. září postará
autor sloganu „Litomyšl – hlavní město
moderní architektury”. Historik a teoretik
umění a architektury Rostislav Švácha
přijede zahájit výstavu v Galerii Pakosta,
na které budou představeni finalisté Ceny
Klubu Za starou Prahu za rok 2015 – ne-
chybí mezi nimi právě ani objekt Galerie
Pakosta od architektky Zdeny Vydrové. 
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ArchiMyšl 2016 
na téma „Umění
ve veřejném 
prostoru” 

Zpravodaj města Litomyšle

1. září 2016
Ročník XXVI.9

zpívat barokní písně a litanie ke sv. Antonínu.
Bohužel ne vše vždy musí do detailů vyjít. Chy-
běly očekávané litanie. Poutníci proto sami
v duchu zpytovali své svědomí, od čehož podle
otce Františka Beneše poutě ve skutečnosti
také jsou. „Podcenili jsme publicitu akce. Měli
jsme určitě více informovat veřejnost,” komen-
toval průvod autor projektu Litomyšlských dnů
barokní tradice Vítek Večeře. strana 9 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
RaM se seznámila s návrhem firmy Fotbal

Park Litomyšl s.r.o. na modernizaci kempu Pri-
mátor Litomyšl a souhlasí s přípravou potřeb-
ných podkladů a s jednáním s nájemcem
o způsobu spolupráce při modernizaci a vypo-
řádání investice nájemce.

 RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na „Stavební
úpravy chodníků u čp. 1039 a 1040 v Havlíčkově
ulici”. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku
firmy Profistav Litomyšl.

 RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na „Opravu komu-
nikací Pazucha”. Jako nejvýhodnější vyhodnotila
nabídku firmy Strabag a.s., Hradec Králové. 

RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na stavbu „Oprava
komunikací ČOV”. Jako nejvýhodnější vyhodno-
tila nabídku firmy Strabag a.s., Hradec Králové. 

RaM vydává jako řídící dokumentaci pro čin-
nost Městského úřadu Litomyšl směrnici
č. 05/16 „Uveřejňování dokumentů prostřednic-
tvím registru smluv”.

RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
10 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících
s mezinárodní konferencí „Exulanti, vyhnanci
a uprchlíci”, která se bude konat od 14. do 16.
října 2016 v zámeckém pivovaru. 

RaM byla informována o připravované pu-
tovní výstavě „Litomyšl: hlavní město české ar-
chitektury”. Reprezentativní výstava Davida

Vávry a Petra Volfa představí Litomyšl jako
jedno z klíčových center současné české archi-
tektury. 

RaM bere na vědomí zprávu o hodnocení na-
bídek na „Tisk knihy Litomyšl 1259-2009, město
kultury a vzdělávání”. Jako nejvýhodnější vyhod-
notila nabídku firmy H.R.G. Litomyšl.

RaM souhlasí, aby redakční a editorské práce
na dodatku knihy „Litomyšl 1259-2009, město
kultury a vzdělávání” provedlo studio Jiřího
Lammela, Litomyšl. 

 RaM schvaluje posunutí termínu zahájení
provozu zimního stadionu, resp. ledové plochy
v týdnu od 5. 9. 2016, a to z důvodu začátku kraj-
ských soutěží mládeže o víkendu 16.–18. 9. 2016.

RaM projednala záměr zřídit půjčovnu elek-
trokol a kol pro turisty.

RaM nesouhlasí s využitím bytu v budově Ji-
ráskova č.p. 134 pro potřeby zřízení kanceláře,
badatelny a archivu Městské galerie Litomyšl.
RaM souhlasí s využitím některého volného pro-
storu v kancelářských budovách na Toulovcově
náměstí č.p. 1163 nebo na Ropkově ulici č.p. 51.

RaM se seznámila s námitkou společnosti
AŽD Praha s.r.o. proti rozhodnutí města Litomyšl
o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení
veřejné zakázky s názvem „Úsekové měření
rychlosti vozidel na území města Litomyšl". RaM
rozhodla: – o zrušení rozhodnutí o vyloučení na-
bídky výše uvedené společnosti, z další účasti
v zadávacím řízení  – o zrušení rozhodnutí o při-
dělení veřejné zakázky – o zrušení zadávacího
řízení.

Více na www.litomysl.cz

Cestou
vzájemného
porozumění

Výběrové řízení na obsazení
nových parkovacích stání
Na ulici Z. Kopala v blízkosti výstavby nových by-
tových domů je v současné době dokončován ob-
jekt parkovacího domu. Krytá i otevřená garážová
stání nyní Městský úřad Litomyšl nabízí ve výbě-
rovém řízení k pronájmu. Vyplněné přihlášky je
možné na radnici odevzdat do 23. 9. 2016
Parkovací dům má 22 krytých garážových stání
(spodní patro) a 21 nekrytých garážových stání.
Obě úrovně garážových stání budou uzavřeny
zařízením ovládaným dálkovým ovladačem. Rada
města Litomyšl (RaM) stanovila svým usnesením
402/2016 tato základní pravidla pronájmu:
Přednostně pro potřeby nájemníků a majitelů
bytů čtyř nových bytových domů (tzv. městské
vily) v počtu 1 stání/byt. 
Cena pronájmu parkovacích stání:
- krytá zapuštěná stání: 500 Kč/měsíc vč. DPH
- nekrytá horní stání: 300 Kč/měsíc  včetně DPH
Pro potřeby výběrového řízení na obsazení
těchto garážových míst připravil MěÚ Litomyšl
tiskopis přihlášky, která je k dispozici na poda-
telně MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 nebo na
www.litomysl.cz jako příloha informace o vyhlá-
šení výběrového řízení. Vyplněnou přihlášku je
třeba odevzdat na MěÚ Litomyšl do 23. 9. 2016.
Přidělení konkrétních parkovacích stání bude
vylosováno a potvrzeno na jednání RaM. Nej-
dříve budou přidělována krytá garážová stání

a potom nekrytá garážová stání. Pokud žadatel
na přihlášce zaškrtne zájem o oba druhy stání,
bude v případě, že mu nebude přiděleno kryté
stání, zařazen do losování nekrytých stání.
Pro případy, kdy zájemce o garážové stání je
rozdílný od majitele nebo budoucího majitele
bytu, je třeba na přihlášku do výběrového řízení
uvést i jména vlastníků nebo budoucích vlast-
níků a získat i jejich podpis (to neplatí pro byty
v majetku města). MěÚ bude totiž srovnávat
údaje uvedené na přihlášce s údaji v katastru
nemovitostí a s údaji, které jim poskytne deve-
loperská společnost prodávající byty ve vý-
stavbě. U městských bytů musí být žadatel
uveden v seznamu osob bydlících v bytě dle evi-
dence správce bytového fondu města.
Povinným údajem na přihlášce bude e-mailová
adresa nebo číslo mobilního telefonu žadatele,
na které bude podána zpráva o výsledcích vý-
běrového řízení a případný pokyn k uzavření ná-
jemní smlouvy.
V případě, že nebudou všechna garážová stání
obsazena dle předchozího, budou potom zbýva-
jící určena pro osoby s bydlištěm na ulici Z. Ko-
pala (i další stání na byt ve výše uvedených
objektech). Doplňkové výběrové řízení bude pří-
padně vyhlášeno následně. V současné době
nebude MěÚ zakládat přihlášky z okruhu těchto
žadatelů.
Pronájem garážových stání budou zajišťovat
Městské služby Litomyšl stejně jako u ostatních
garážových objektů. Smlouvy budou uzavírány
a placení nájmu bude probíhat v ročním režimu.
Jejich obnovení bude závislé na zájmu nájemce
a placení nájemného. Vlastník ani provozovatel
garážových stání nebude zodpovídat za škody
na vozidle, které vzniknou v objektu garážových
stání v důsledku jednání jiné osoby ani za zcizení
vozidel.                         Pavel Jiráň, vedoucí odboru 

místního a silničního hospodářství

Město Litomyšl bylo úspěšné s žádostí o dotaci
na projekt s názvem Cestou vzájemného porozu-
mění. Za téměř 73 milionů korun by se v průběhu
září měla začít realizovat jeho náplň, kterou je
především začleňování dětí a žáků ze socioeko-
nomicky znevýhodněného a kulturně odlišného
prostředí. Projekt, který potrvá tři roky, by se dal
shrnout jedním slovem – inkluze. 
„Cílem projektu je zajistit rovný přístup ke kvalit-
nímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání. Konkrétně se bude jednat o sociální
integraci dětí a žáků, včetně začleňování rom-
ských dětí do vzdělávání, v 15 základních a ško-
lách a v 22 mateřských školách, které se nachází
na území spadajícím pod Litomyšl jako obec
s rozšířenou působností (pozn. red. ORP Lito-
myšl),” upřesňuje vedoucí Odboru školství a so-
ciální péče Městského úřadu Litomyšl Milada
Nádvorníková a pokračuje: „O podpoře vzdělávání
znevýhodněných dětí se v prostředí ČR hovoří
téměř 20 let. Za tu dobu do běžných škol v našem
regionu nastoupily tisíce dětí se sociálně a kul-
turně znevýhodněného prostředí. Některé z nich
se setkaly se zájmem, podporou a dobře uzpůso-
benými podmínkami, nicméně mnozí z nich jsou
stále vzděláváni bez ohledu na jejich specifické
potřeby.” Jako největší problém je podle vedoucí
odboru nedostatek odborníků, tj. speciálních pe-
dagogů, školních psychologů a zkušených škol-
ních asistentů. Inkluzi bez nich lze totiž ve třídách
s vysokým počtem dětí uskutečnit jen obtížně.
Další bariérou je malá připravenost některých pe-
dagogů pro práci s těmito dětmi. S tím vším má
ale pomoci projekt Cestou vzájemného porozu-
mění. „Na 30 měsíců zaměstná projekt více než
60 školních asistentů, kteří budou pracovat na
našich mateřských i základních školách v ORP Li-
tomyšl. Denně od 8.00 do 12.00 hodin bude k dis-
pozici pedagogický pracovník v Klubu
neformálního vzdělávání v prostorách Rodinného
centra v Litomyšli především pro děti, které ne-
navštěvují mateřské školy. Pro děti základních
škol bude zřízen Klub neformálního základního
vzdělávání. Najdeme ho v prostorách DDM Lito-
myšl a denně od 12.00 do 16.00 hodin zde bude
pod odborným vedením zajištěna podpora žáků
během prvního ročníku školní docházky, při pře-
chodu na druhý stupeň formou doučování i vol-
nočasových aktivit. Projekt zajistí doučování na
základních školách a prostřednictvím dvou klubů
a kroužků na každé základní škole v ORP podpoří
rozvoj čtenářství, matematické gramotnosti
a rozvoj cizího jazyka. Pro vytváření podmínek ke
smysluplnému využití volného času formou do-
učování, návštěv akcí s cílem motivovat bude za-
vedena aktivita ,starší kamarád´. Od 1. 9. 2017
budou podpořeny pozice školních psychologů
a speciálních pedagogů pro základní i mateřské
školy,” popisuje náplň Milada Nádvorníková. 
Projekt by tedy měl pomoci dětem, žákům, peda-
gogům i rodičům. Součástí jsou kromě zmiňova-
ných aktivit také semináře, školení, kulaté stoly,
setkávání odborníků, individuální konzultace od-
borníků přímo na školách… „Aktivity projektu
budou dostupné všem jeho účastníkům, aby
možnost seznámit se a zapojit do problematiky
sociálního začleňování a do inkluzivního přístupu
měli všichni rodiče dětí či žáků, učitelé, vedoucí
pracovníci i veřejnost,” říká závěrem starosta Li-
tomyšle Radomil Kašpar.   
Projektu „Cestou vzájemného porozumění ve
vzdělávání na území ORP Litomyšl” je podpořen
z 85 % z Evropského sociálního fondu, z 10 % při-
spěje stát a zbytek je hrazen z rozpočtu.        -bj-

Zasedání 
zastupitelstva 
V úterý 20. září se od 16.00 hod. uskuteční v zá-
meckém pivovaru veřejné jednání Zastupitelstva
města Litomyšle. Na programu budou jako vždy
majetkoprávní či finanční záležitosti města, ale
také volba člena finančního výboru a další. 
Návrhy usnesení naleznete na www.litomysl.cz.
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Připravuje se nový infosystém Webové stránky
města v novém
kabátě
Již od konce loňského roku se litomyšlská rad-
nice věnovala přípravě nové podoby webových
stránek města. Od pondělí 15. srpna tedy má
www.litomysl.cz trochu jiný vzhled. Ke změnám
došlo nejen na úvodní straně, ale také v jednot-
livých kategoriích. Rádi přivítáme případné při-
pomínky a podněty, které můžete zasílat na
e-mail: tisk@litomysl.cz.
Předchozí podobu www.litomysl.cz mělo město
od roku 2011. Tehdy vznikly čtyři kategorie –
O městě, Občan, Podnikatel, Turista a volný čas,
ve kterých pak mohli návštěvníci stránek najít
podnabídky. Jak se ale webové stránky plnily
dalšími informacemi, stávaly se nepřehlednými.
„Zvolili jsme tedy pro každou kategorii vlastní
úvodní stranu, na které budou zveřejňovány ak-
tuality relevantní pro danou sekci,” informoval
místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. Jednot-
livé kategorie mají v rámci aktualit svého
správce, který je za jejich plnění zodpovědný.
Návštěvník webu už nenajde rozbalovací menu,
k dalším informacím se dostane po kliknutí na
název kategorie. V menu kategorií, které je vždy
na pravé straně, došlo také ke změně. Dosa-
vadní nabídka byla zredukována a zároveň roz-
šířena o nové „položky”. „Připravili jsme
například nový modul ,Svatby v Litomyšli´, který
obsahuje informace z matriky i některá místa
pro svatební obřady,” upřesnil Michal Kortyš
a dodal: „Chceme, aby byl městský web uživa-
telsky přívětivý. Samozřejmě budeme některé
věci ještě dolaďovat. Práce na webových strán-
kách nekončí, budeme se snažit reagovat na pří-
padné podněty a na vývoj technologií,” sdělil
místostarosta. Připravuje se třeba modul pro
městský hřbitov, městské části či úprava stránky
městského zpravodaje.                                    -bj-

Lochneska na Vodních valech

Na Vodních valech začaly v srpnu vyrůstat so-
chařsky ztvárněné herní prvky Dušana Zahoran-
ského a Pavly Scerankové. Atypické konstrukce
s klasickým způsobem využití budou určeny
menším i větším návštěvníkům. Jde o součást
projektu Obnovy nábřeží řeky Loučné.  

„Mám z toho radost,” říká ke vznikajícím objek-
tům Dušan Zahoranský, který na jejich instalaci
pracuje se svým týmem, a pochvaluje si i spolu-
práci s realizátorem stavby Společností Litomyšl
Loučná EUROVIA-VYKRUT. Finální tvar po-
stupně získává dřevěná prolézačka se skluzav-
kou, kolotoč, obří roura s kovovými bubínky,
lochneska s houpacím košem nebo pískoviště
připomínající horu. Práce s osazováním a dokon-
čováním herních prvků by měly trvat zhruba do
poloviny září. Stavební a vegetační úpravy na
nábřeží a v parku u Smetanova domu budou na-
dále pokračovat.
Autory celkového návrhu na obnovu nábřeží
řeky Loučné v Litomyšli jsou Rusina Frei archi-
tekti spolu se zahradním atelierem Partero.
Z grantu Nadace Proměny Karla Komárka půjde
na realizaci projektu až 25 miliónů korun, další
prostředky uvolní ze svého rozpočtu město.
Více o projektu: http://nabrezi-loucne.nadace-
promeny.cz/.                   -red-, foto Jana Říhová

Informační systém na zámec-
kém návrší a infokiosek na
Smetanově náměstí by měl být
hotový ještě letos. Městu se na
něj podařilo získat dotaci od
Pardubického kraje ve výši 600
tisíc korun. Dalších 300 tisíc
korun pak půjde z městského
rozpočtu. 
Městská památková rezervace,
jejíž součástí je také zámecké
návrší, je turisty velmi vyhledá-
vaná. Instalací informačního
systému by mělo dojít ke zjed-
nodušení orientace návštěvníků
a ke zlepšení jejich informova-
nosti o turistických atraktivitách
města. „Všechny prvky infor-
mačního systému budou v češ-
tině a angličtině, další jazykové
mutace si bude moci návštěvník
zobrazit  na  svém  mobilním
zařízení po sejmutí QR kódu,”
vysvětluje místostarosta Lito-
myšle Michal Kortyš. „Cílem
informačního systému je sa-
mozřejmě zvýšit orientaci tu-
zemských i zahraničních
návštěvníků. Zároveň však při-
pravujeme i místa pro reklamu
kulturních akcí. Návštěvník se
tedy dozví nejen kudy kam, ale
také, co na kterém místě uvidí,
a dostane pozvání i na některé
kulturní či společenské akce,”
dodává vedoucí Odboru kultury

a cestovního ruchu Michaela
Severová. Lepší orientaci budou
sloužit magnetické panely, ná-
stěnky a stojany. Celkem jich
má být 28, a to především
v průchodu  na  1.  zámecké
nádvoří, ale také před infocen-
trem, na nádvoří či v historic-
kém jádru města.
Na Smetanově náměstí bude
nejen turistům sloužit digitální
infokiosek. „Integrován bude do
telefonní budky. Návštěvníci
zde získají informace o památ-
kách, ale také o kulturním pro-
gramu, mapy, jízdní řády
a další,” upřesňuje Michal Kor-
tyš. Základem infokiosku bude
full HD LCD displej s antireflex-
ním sklem, takže bude čitelný
i na přímém slunci. Ovládání
bude jednoduché pomocí doty-
kového displeje a informace
budou logicky řazeny do jed-
notlivých celků tak, aby orien-
tace v nich byla rychlá
a přehledná. „Zvažujeme, že
v budoucnu by mohla být sou-
částí také elektronická úřední
deska,” dodává na závěr místo-
starosta. 
V letošním roce bude zahájena
i aktualizace stávajících infosto-
janů v historickém jádru města.  

Jana Bisová,
foto vizualizace

Databáze firem 
na webu města
Na webu města najdeme v sekci Podnikatel ka-
talog firem a podnikatelů na území Litomyšle
a integrovaných obcí. Databáze v současné
době obsahuje kolem 700 subjektů. Je v ní
možné vyhledávat buď podle abecedy, oboru,
názvu firmy, nebo podle popisu činnosti. Ačkoli
se poslední aktualizace katalogu uskutečnila
v loňském roce, údaje se mění a není v silách
radnice všechny změny zaznamenat. Firmy a or-
ganizace vznikají či zanikají, mění sídlo nebo jen
telefonní čísla. Chcete-li pomoci udržet a rozši-
řovat tento přehled aktuální, kontaktujte Měst-
ský úřad Litomyšl. Podrobnější informace
získáte na e-mailu: marcela.quaiserova@lito-
mysl.cz, kam také můžete hlásit změny.       -bj-

Rada Pardubického kraje na svém srpnovém
jednání rozhodla o nákupu ojedinělého Portmo-
nea v Litomyšli, které ve 20. letech minulého
století stvořil grafik a malíř Josef Váchal. V domě
svého přítele Josefa Portmona tehdy nástěn-
nými malbami i vyřezávaným malovaným ná-
bytkem vyzdobil dva pokoje. 
„Portmoneum je unikátním dílem nejen v rámci
Pardubického kraje, ale celé České republiky,
a má velký turistický a kulturní význam, který
sahá i za hranice. Nejenže jsou tyto malby jedi-
nečné na pohled, ale také mají určitou logiku
a hloubku. Celkové náklady na pořízení Portmo-

nea dosahují výše 15 milionů,” uvedl hejtman
Martin Netolický. „Po převedení do majetku Par-
dubického kraje by mělo Portmoneum spravovat
Regionální muzeum v Litomyšli, čímž by byl za-
jištěn další rozvoj této jedinečné památky,” sdě-
lila náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.
Psal se rok 1920, když si bývalý úředník a milov-
ník umění Josef Portmon pozval malíře, grafika
spisovatele Josefa Váchala, aby mu v jeho domě
v Litomyšli vyzdobil stěny a strop dvou pokojů.
Váchal se dal do práce a vytvořil ojedinělé dílo.
K vidění tak jsou unikátní nástěnné malby, vyře-
závaný malovaný nábytek a pozoruhodné by-

tové doplňky. Všechny malby mají velice složitou
strukturu, ale přesto ucelenou logiku. 
Josef Váchal byl český malíř, grafik, ilustrátor,
sochař, řezbář a také spisovatel a básník. Jeho
tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky
symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se
však o vlastní stylově nevyhraněné umělecké
vyjádření. Hlavní část jeho díla spadá do období
první republiky, naopak za komunistického re-
žimu měl existenční problémy. Mezi nejznámější
díla patří kniha Krvavý román nebo ilustrace
k Demlovu Hradu smrti. Během svého života
nebyl doceněn.                                                 -red-

Pardubický kraj zakoupí Portmoneum
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

RaDary našich radních. Když to pro radní
dobře dopadne, tak za 5 mil. Kč vysoutěží pro-
nájem radarů (na 48 měsíců) a budou měřit
a pokutovat jako o život. Zatím tomu ve výběro-
vém řízení brání nějací potížisti, co chtějí udělat
zakázku za méně, ale snad se nakonec radary
vysoutěží od toho správného dodavatele, který
údajně s celou akcí pomáhá již od samého za-
čátku. Byla by to přeci ostuda, vymyslet s někým
měření radary a potom to dát někomu úplně ji-
nému jenom proto, že nabízí nižší cenu. Vyšší
cena se lehce obhájí a kdo by taky protestoval
proti opatření, co má zvýšit bezpečnost pro-
vozu? Všichni přeci vědí, že auta lítaj jako blázni!
Bohužel je celá tato akce od našich radních tak
trochu demagogie. Radary zajisté dopravu zpo-
malí, ale to neznamená, že bude bezpečnější.
Například na ulici Moravská je velkým problé-
mem přejití komunikace mezi firmou Lorenc
a Story Design, kde měl být již dávno přechod
(nejlépe se semafory), ale hlavně měly být
dobudovány chodníky od firmy LBtech k Story

Design a na druhé straně od firmy Lorenc do
průmyslové zóny, kde nejsou pro jistotu chod-
níky vůbec a o pruzích vyhrazených pro cyklisty
ani nemluvě. Kdo si toto uvědomuje, pohádce
o radarech a zvyšování bezpečnosti těžko uvěří.
Abych jenom nekritizoval, jaké nabízím ře-
šení? Nejdříve dobudovat chodníky jak jsem
psal. Potom zřídit přechod se semaforem, s tla-
čítkem pro chodce, ale i s automatickým zapíná-
ním červené v případě, že by do města od Svitav
vjíždělo dopravní vozidlo větší, nežli povolenou
rychlostí. Je to věc, která se osvědčila v jiných
obcích a funguje. Pro cyklisty vyznačit jízdní
pruhy a to nejenom do průmyslové zóny. Po-
dobně postupovat na příjezdu od Vysokého
Mýta, kde jsou dva přechody, jejíchž přejití je
skutečným adrenalinovým zážitkem. Samo-
zřejmě, nezapomenout na nastavení zelené vlny
tak, aby nedocházelo k tvoření kolon. Určitě by
potom stálo za to, zvážit přeměnu našeho oce-
něného a znovu opraveného kruhového objezdu
u Penny na křižovatku se semafory. Přestože je

nově opravený, je opět jenom otázkou času, kdy
ho kamiony rozjezdí. Ve vybraných úsecích
vhodně doplnit vodorovné a svislé dopravní zna-
čení. U škol určitě zachovat to nejdůležitější,
hlídkování Městské a České policie. Pro bezpeč-
nost v těchto úsecích dělají největší službu. Rád
bych na závěr končil pozitivně, proto si nasa-
dím růžové brýle a podívám se na naše sbližo-
vání s řekou v rámci revitalizace Vodních valů.
Nejde přehlédnout veselé děti, ale i dospělé, kte-
rým dělá dobře procházka po naší nové červené
zdi spojující město s řekou. Kdo by si jenom po-
myslel, jak taková masa betonu a oceli dokáže
něco takto propojit? Stejně tak zídku nadšeně
a hojně využívají naši psí mazlíčci. Sloupům na-
šich podsíní se zajisté uleví. Ale nejvíce mě po-
těšilo, že jsem na ní již viděl sedět mladý
nekuřácký pár, který se tam občerstvoval neal-
koholickými nápoji. Doufám, že to tak bude na-
pořád.   

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2014–2018

Máme skvělý tým. Jsem si jist, že sebelepší pro-
gram je k ničemu, pokud nemáte kvalitní lidi,
kteří mají schopnosti a dostatek vůle tento pro-
gram prosadit a na jeho realizaci spolupracovat
s jinými politickými subjekty. Tuto schopnost
získáte nejlépe v komunální politice, kde je spo-
lupráce v zastupitelstvu nebo radě měst a obcí
nutným předpokladem úspěchu. Proto jsou na

naší kandidátce především lidé, kteří mají dlou-
holeté zkušenosti s řízením měst a nejlépe
vědí, co od vedení kraje obce potřebují. Na kan-
didátce máme pochopitelně i úspěšné lidi z ji-
ných oblastí života, protože bez spolupráce
s odborníky jsou politici „mimo obraz”. Proto
jsme se letos rozhodli představit podrobněji
všechny kandidáty, nejen ty, kteří figurují na

předních místech kandidátek. A představíme je
především v těch regionech, za které kandidují.
Můžeme si to dovolit, protože na naší kandi-
dátce nenajdete ty, kterým se v politické han-
týrce říká „křoví”.

Za ODS Litomyšl
Michal Kortyš, Josef Janeček, Petr Fila 

a Miroslav Bárta

Občanská demokratická strana

Půjčovna
elektrokol
Turisté, kteří by se chtěli v Litomyšli zdržet déle,
ale přitom poznat také krásy okolí města, by
snad již od příští sezóny mohli využít půjčovnu
elektrokol. Záměr předložený místostarostou
projednala rada města, která požádala o zpra-
cování možných způsobů provozování. 
„V současné době hledáme model, který by byl
nejvhodnější. Nabízí se možnost spolupráce se
soukromým subjektem nebo organizací města.
Pro daný účel by bylo nutné pořídit nejméně 10
elektrokol, zajistit dostupnost služby po celý
týden a možnost okamžitého servisu,” uvedl
místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. Kola by
podle jeho slov pořídilo město, které tím chce
rozšířit nabídku poskytovaných služeb. „V sou-
časné době se dají elektrokola půjčit na zámec-
kém návrší, ale my bychom nabídku rádi
rozšířili,” sdělil místostarosta. 
Elektrokolo nepotřebuje žádnou zvláštní homo-
logaci ani zápis do registru. Cyklista není nijak
omezen při volbě trasy. Elektrokola jsou totiž
vhodná do města, na cyklostezky i pro vyjížďky
přírodou. Elektromotor dovolí užít si radost
z pohybu a cyklistu neomezuje žádná vzdále-
nost. Při vybití baterie jednoduše pokračuje
v jízdě vlastními silami jako na klasickém jízd-
ním kole. Baterii lze dobít z kterékoliv běžné
elektrické zásuvky kdykoliv poté. Na jedno na-
bití ujede kolo střední třídy v průměru 50 kilo-
metrů, přičemž záleží na jeho typu a terénu.                    

-bj-

Provozovatel autokempu 
předložil návrh modernizace
Provozovatel Autokempu Primátor seznámil
v srpnu radnici se záměrem 1. etapy moderni-
zace areálu. Rada města Litomyšle již odsouhla-
sila přípravu potřebných podkladů a jednání
s nájemcem o způsobu spolupráce při úpravách
a vypořádání investic. Modernizovat by se měly
nejen chatky, ale mohla by zde vyrůst i zbrusu
nová recepce. 
„Naším cílem je nabídnout návštěvníkům města
komfortní ubytování v přírodě. Chceme proto
kemp zmodernizovat a zkulturnit, a tím zvýšit
jeho prestiž,” říká za nájemce – Fotbal Park Li-
tomyšl s.r.o. Tomáš Neumann, prezident České
fotbalgolfové asociace, a dodává: „Zpracovali
jsme s naším partnerem návrh a rádi bychom
s jeho pomocí postavili nejen v Litomyšli, ale i na
dalších místech v republice zhruba šest až sedm

takových rezortů.” Záměrem provozovatele je
vyměnit 10 nejstarších chatek za moderní celo-
roční mobilní domky, zbourat staré budovy
skladu a vybudovat na jejich místě novou re-
cepci. V dolní části kempu by mohlo vzniknout
ubytování evropského standardu. „Město sice
má vlastní projekt, ale rozhodně se nebráníme
návrhům současného provozovatele. Necháme
řešení dopracovat architektkou. Nájemce se sa-
mozřejmě do příprav projektu zapojí,” informuje
místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. 
Finančně by se pronajímatel podílel na investici
částkou 15 až 20 milionů korun. Město by mohlo
na základě dalších dohod zaplatit inženýrské
sítě, osvětlení, plot, komunikaci, demolici a zá-
klady pro mobilní domky. „Hledáme rozumnou
variantu pro obě strany. Pokud by vše šlo podle
plánu, pak bychom s realizací mohli začít na jaře
2017,” upřesňuje Tomáš Neumann. „Připravíme
společně s majetkoprávním oddělením model
pro vypořádání investic provozovatele a schva-
lovací procesy jak v radě města, tak v zastupi-
telstvu. Čekají nás ještě další jednání,” sdělil
Michal Kortyš. Předpokládané náklady na nové
chatky jsou ve výši 12 milionů korun, recepce,
obchod a občerstvení v jednom objektu by
mohly vyjít na 2,5 milionů korun. Nové osvětlení
v podobě solárních lamp pak na 1,5 milionu
korun, protože by zároveň mělo být instalováno
na cestu z autokempu do areálu fotbalgolfového
hřiště.                                                   Jana Bisová, 

foto vizualizace Fotbal Parku Litomyšl
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Josef Čejka pracoval jako řidič nákladního auto-
mobilu v Jezdeckém oddílu Osík a již tam se proje-
vily jeho organizační schopnosti, kterými si získal
přirozenou autoritu u ostatních. Pro svoji odpo-
vědnost a rozhodnost byl vždy vyhledáván v oka-

mžicích, kdy ostatní hledali oporu. Večerně
studoval SZTŠ, kterou ukončil maturitou

v roce 1974. Mezitím spolu s ostatními
obyvateli pomáhal realizovat vybave-
nost sídliště, kde bydlel, tedy hřiště
na tenis, volejbalové hřiště, parko-
vou úpravu okolí, ale hlavně chod-
níky. V té době také skončil

u jezdeckého oddílu a začal pracovat
u technických služeb, kde se záhy

svými schopnostmi stal jedním z rozho-
dujících lidí. Během festivalu Smetanova Li-

tomyšl odvážel v noci některé umělce do Prahy,
aby už ráno asistoval u stavby podia. Všichni se
radovali z příchodu nového roku, a nikdo se nepo-
divil, že ráno bylo náměstí uklizeno, zameteno
a u toho byl opět Josef Čejka. Stejně jako když
v zimě celou neděli jezdil s radlicí po městě. A když
se něco nezdařilo, byl první, kdo jako hromosvod
slyšel výtky spoluobčanů, protože byl stále v te-
rénu. Ráno chodil do práce už na pátou. Nikdy ne-
jezdil autem, ale vždy prošel městem, aby už
v době, kdy svým podřízeným určoval práci, mohl
to, co ráno zjistil, okamžitě napravit.     -red-

Ceny města budou předány v říjnu

Pojďme si obě osobnosti představit: 
P. František Beneš, SDB (Salesiáni Dona
Bosca) se narodil roku 1947 v nedaleké Cerekvici
nad Loučnou. Je absolventem litomyšlského
gymnázia. Má za sebou studium na Cyrilometo-
dějské katolické teologické fakultě v Praze
– Litoměřicích v letech 1969 až 1974.
Duchovní službu započal v Pardubi-
cích, dále pokračoval v Hlinsku,
Uhelné Příbrami a Dvoře Králové.
Od roku 1991 působí v Litomyšli,
kde je v současné době farářem.
Spravuje nejen zdejší farnost, ale
jako vikář také celý zdejší vikariát.
Navíc působí jako administrátor ex-
currendo v Morašicích a v Cerekvici
nad Loučnou.
František Beneš se zásadním způsobem podílel
na generálních opravách církevních památek,
počínaje kapitulním kostelem Povýšení sv. Kříže,
hřbitovním kostelem sv. Anny až po opravy kos-
tela piaristického. Vždy se aktivně zapojoval do
občanského života našeho města. Spoluorgani-
zoval např. Adventní slavnosti, spolupracuje
s pořadateli hudebních festivalů a koncertů.
Právě P. František Beneš položil základy zdejší
ekumenické spolupráci.  
Od roku 1999 je také nositelem Ceny města Li-
tomyšle za přínos společnosti. 

Zvon sv. Václav byl odlit
strana 1 >
Sbírka byla zahájena 1. února 2014 a má ban-
kovní účet: 107-6430890207/0100.  Přispět se
dá také do označených kasiček a uzavřít lze sa-
mozřejmě i darovací smlouvu. Informace o ve-
řejné sbírce získáte na www.litomysl.cz.
„Děkujeme všem, kteří přispěli, a podpořili tak
dobrou věc,“ reagoval Michal Kortyš. 
Celková částka na výrobu a instalaci tří nových
zvonů je vyčíslena na 1 milion 500 tisíc korun.

Text a foto Jana Bisová

V říjnu opět město ocení osobnosti za jejich přínos Litomyšli. Cenu purkmistra Laška obdrží
farář František Beneš za mimořádné zásluhy o rozvoj duchovního i občanského života společ-
nosti a významný podíl na opravách mnoha církevních památek v Litomyšli a regionu. Plaketa
Rady města Litomyšle bude předána Josefu Čejkovi za zásluhy o rozvoj Litomyšle a významný
podíl na technickém zajištění a organizaci kulturních akcí ve městě.

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Zastupitelstva Pardubického kraje
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, oznamuji, že volby do Zastupi-
telstva Pardubického kraje se uskuteční v pátek
7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16
města Litomyšle je volební místnost podle místa
trvalého pobytu voliče:
1) Internát nemocnice (J. E. Purkyně 919) – Du-

kelská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařá-
kova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala

2) Gymnázium (T. G. Masaryka 590) – Fučíkova,
Luční, Zelená alej, 17. listopadu, 9. května

3) Střední škola technická (T. G. Masaryka 659)
– Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek

4) Silnice a mosty (Sokolovská 94) – J. Želiv-
ského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, So-
kolovská, U Sádek, Zahradní 

5) Sokolovna (Moravská 628) – Benátská, Černá
hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Mar-

kovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického,
Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská,
Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny

6) I. základní škola (Zámecká 496) – Braunerovo
nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova,
P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T.
Novákové, Tyršova, Zámecká 

7) Naděje – pobočka Litomyšl (M. Kuděje 14) – J.
Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje,
Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Port-
manka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Je-
řábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moštěním   

8) Dalibor – kongresové centrum (Komenského
nám. 1053) – A. Sautera, Hrnčířská, J. For-
mánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kor-
nická, Lánská, Na Lánech, U Lomu  

9) Střední pedagogická škola (Komenského
nám. 22) – A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní,
F. Vognera, Havlíčkova, Komenského nám.,
Kpt. Jaroše, M. Švabinského, Polní, Václava
Boštíka, Zahájská 

10) Hotel Zlatá Hvězda – salonek (Smetanovo

náměstí 84) – B. Němcové, Mariánská, Sme-
tanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského,
Špitálská, Toulovcovo nám., Vodní valy

11)  Kulturní dům, Pohodlí 83 – Pohodlí
12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99 – Pazucha
13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43 – Suchá
14) U Pešků, Nedošín 39 – Nedošín 
15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59 – Kornice
16) Hasičská zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47

– Nová Ves u Litomyšle 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České re-
publiky platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním průka-
zem České republiky. Neprokáže-li volič uve-
dené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno. Každému voliči budou
dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.    

Radomil Kašpar, starosta města

Pozvánka na semi-
náře a školení
V rámci své činnosti a zároveň jako náplň někte-
rých projektů pořádá Odbor školství a sociální
péče Městského úřadu Litomyšl do konce letoš-
ního roku několik seminářů a školení. Díky tomu,
že některé z nich jsou financované z dotačních
peněz, účast na nich je zdarma.
Začátkem září, přesněji 8. a 9. září, se můžete
těšit na dvoudenní konferenci s názvem Součas-
nost a perspektiva sociální péče ve společnosti
21. století. Koná se v zámeckém pivovaru a jako
jediná ze všech akcí je zpoplatněna. 
Ostatní semináře konané do konce roku 2016
jsou zdarma v rámci projektů a konají se v inter-
nátu Litomyšlské nemocnice. Ve čtvrtek 15. září
bude PhDr. Jan Svoboda prezentovat téma Mo-
tivace nemotivovaného. Seminář se uskuteční
od 9.00 do 14.00 hodin. PROČ měnit školní kul-
turu? Na tuto otázku odpoví 22. září od 9.00 do
15.00 hodin Mgr. Ing. Vít Beran. Na seminář s ná-
zvem „Karle, nech už toho vyrušování” anebo
Jak vést žáky k sebeovládání a odpovědnosti za
vlastní chování nejen v situacích porušování
pravidel se můžeme těšit 6. října. Hovořit bude
lektor Mgr. Michal Dubec od 9.00 do 14.00 hodin.
Na 12. října od 13.00 do 17.00 hodin je plánované
téma Autismus v praxi a hovořit o něm budou
lektoři Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.,
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, a Mgr. Markéta Ji-
rásková. Ve středu 26. října nás PhDr. Mgr. Mo-
nika Puškinová, Ph.D., provede seminářem
Činnost mateřské školy a novela školského zá-
kona. Cílem semináře bude přispět ke správ-
nému praktickému použití pravidel upravujících
poskytování předškolního vzdělávání. Proběhne
od 10.00 do 15.00 hodin. Na semináři
Ing. Zdeňka Štěpánka s názvem Ředitel koučem,
který se uskuteční 1. listopadu od 9.00 do 15.00
hodin, si účastníci osvojí usazení v základní
koučpozici a rozvinou svou schopnost vnímat
koučovaného. V úterý 22. listopadu se setkáme
s Mgr. Michalem Vybíralem a zjistíme, že Agrese
je OK. Na posledním semináři roku 2016 poho-
voří PhDr. Lidmila Pekařová na téma „Nudí se,
nebo jsou přetížení?”. Uskuteční se 8. prosince
od 16.00 do 19.00 hodin. Místo konání bude
v tomto případě ještě upřesněno.
Přehled seminářů a školení naleznete na
www.litomysl.cz / O městě / Aktivity / Semináře
a školení. Počet akcí se může rozrůstat. 

Ilona Suchá
Snímek z odlévání zvonu v Brodku u Přerova za
přítomnosti mecenáše Jiřího Macha. 
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ArchiMyšl 2016 na téma
„Umění ve veřejném prostoru” 

„Hrom do cesty!” 

už to 11 let nebylo. V Litomyšli můžeme tuto akci
uskutečnit na vyšší úrovni.” Klub totiž smí ofici-
álně užívat jména Elišky a Čeňka Junkových při
svých akcích, a to díky dohodě s Vladimírem Jun-
kem. „Ten přenechal našemu spolku oprávnění
používat jméno Elišky Junkové a jejího manžela
Čeňka Junka, zejména za účelem pořádání Vzpo-
mínkové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy,” upřes-
nil předseda Veterán klubu Litomyšl Vojtěch
Vomočil. 
Diváci mohli na trase do Dolní Čermné vidět pře-
krásné stroje vyrobené do roku 1948 a samo-
zřejmě vozy Bugatti. Na akci se jich sjelo hned
šest, což je velmi vzácné. Později byly stroje k vi-
dění také na zámeckém nádvoří. Po návratu ve-
teránů do Litomyšle následovala ve francouzské
zahradě zámku „Módní přehlídka s vůní ben-
zínu”. Večer se pak uskutečnilo očekávané vy-
hlášení vítězů soutěže elegance. Ti obdrželi
originály v podobě chladičů Bugatti z dílny so-
chaře Jiřího Dudychy. „Nádherné, tu cenu by
chtěl každý,” shodně komentovali přítomní
hosté. V neděli dopoledne uzavřela celou udá-
lost beseda s Vladimírem Junkem a představitel-
kami z 1. AMK Žen Praha, který Eliška Junková
spoluzakládala. 
Nelehkou organizaci nesl na svých bedrech Ve-
terán klub Litomyšl ve spolupráci se Státním
zámkem Litomyšl. Na další ročník Vzpomínkové
jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy si ale bohužel
musíme počkat do roku 2018. 

Martina Přibylová, foto Ilona Suchá
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Úvodní slovo bude mít i na vernisáži výstavy v re-
gionálním muzeu. Reprezentativní výstava Davida
Vávry a Petra Volfa s názvem „Litomyšl – hlavní
město současné české architektury” představí Li-
tomyšl jako jedno z klíčových center soudobé
české architektury. „Výstava je navržena jedno-
duše, aby se mohla rychle přemísťovat na další
místa,” vysvětluje architekt výstavy David Vávra
a dodává: „Po konzultaci s Petrem Volfem jsme ke
každé ze tří místností přiřadili jedno ze tří témat.
Jako hlavní vstup doporučujeme střední místnost
s náplní Veřejný prostor. Vpravo budou Rekon-
strukce, vlevo poté Novostavby.” Po vernisážích
můžete vyrazit do kina Sokol. Tentokrát nás čeká
projekce dokumentárního filmu s názvem DK o ar-
chitektovi Davidu Kopeckém. O staviteli, který nej-
radši boural a vyhazoval lidem z oken nevkusné
obrazy a kryty od vafek a „dezinfikoval tím pro-
stor”, bude po skončení projekce diskutovat i jeho
žena, režisérka filmu, který získal i Cenu Pavla
Kouteckého, Bára Kopecká. 

Sobota plná krásna 
Sobotní dopoledne můžete věnovat komentované
procházce po výtvarném umění ve veřejném pro-
storu. Mnozí z vás možná poprvé uvidí Venuši
v linii lásky Arnolda Bartůňka, která zdobí Novou
městskou síň. Od Ludmily Marešové Kesselgrube-
rové a Anny Šubrtové se dozvíte informace
i o dalších sochách ve městě, ale ne jen o nich. Ani
letos nebude chybět oblíbená komentovaná pro-
jížďka po stavbách moderní architektury v Lito-
myšli. Průvodcem nám bude městská architektka
Zdeňka Vydrová a nepřijdete ani o malou svačinu
v ceně jízdenky (80 Kč). Z kapacitních důvodů do-
poručujeme registraci v IC předem. 
Na čtrnáctou hodinu je v zámeckém pivovaru
naplánována přednáška historika architektury
Rostislava Šváchy a v 16.00 hodin se před soko-
lovnou potkají zájemci o Procházky (s) městem,
které se tentokrát zaměří na téma Litomyšl spor-
tovní. V 17.00 hodin se bude konat slavnostní ote-
vření coworkingu v kočárovně na zámeckém
návrší. Ptáte se, co slovo coworking znamená?
V doslovném překladu jde o spolu-práci, tedy
o sdílení pracovního prostoru, kde nezávisle na
sobě vykonávají různí profesionálové svoji práci.
Kočárovnu si v rámci Dne otevřených dveří bu-
dete moci prohlédnout již od 10.00 hodin. 

Na pivo s architekty na téma Umění
ve veřejném prostoru 
V sobotu od 18 hodin vás opět zveme na pivo s ar-
chitekty. Hlavním tématem besedy, jejíž úvodní
slovo bude patřit Rostislavu Šváchovi, bude

umění ve veřejném prostoru. Toto téma nebylo
vybráno v letošním roce náhodou. Připomeneme
si vrcholící přeměnu Vodních valů, kde rostou
opravdová umělecká díla na dětském hřišti. Zdů-
razníme význam díla Olbrama Zoubka, Arnolda
Bartůňka, ale i dalších umělců pro veřejný prostor
Litomyšle. Dotkneme se zcela jistě i stále živé di-
skuse ohledně Rittsteinova autobusu v Klášter-
ních zahradách či laviček v zámeckém parku.

Rozsvítíme litomyšlské lavičky 
Málokterý malý objekt vzbudil v Litomyšli v po-
sledních letech tak rozdílné ohlasy, jako jsou la-
vičky v zámeckém parku. Když zasvítí sluníčko,
vypadají lavičky jako skutečné diamanty. Po do-
hodě s architektem Janem Šépkou se pokusíme
lavičky rozsvítit tak, aby zářily i v noci. Držte nám
palce, ať se záměr podaří. Těšit se můžete také na
program s názvem Krystaly světla spojený
s malým videomappingem na tzv. „litomyšlskou
lavičku” z dílny KLUCIvespolek (autoři animova-
ného klipu Krátký film o dlouhé historii Litomyšle).
Nenechte si ujít jedinečný program v zámeckém
parku. Těšíme se na vás v sobotu v 21.00 hodin.  

Neděle především ve znamení komentova-
ných prohlídek 
V neděli nás čekají především speciální prohlídky
Vodních valů. Proměnu nábřeží řeky Loučné vám
od 13.00 a od 14.00 představí sami autoři návrhu,
architekti Martin Rusina a Martin Frei. Od 15.00
můžete navštívit také architektonickou prohlídku
zámeckého návrší. Hlavním tématem bude vztah
soudobé architektury a historické zástavby na zá-
meckém návrší. „Prohlídky startují v chrámu Na-
lezení sv. Kříže,” láká Petra Jiráňová z příspěvkové
organizace Zámecké návrší a dodává: „Na pondělí
plánujeme nejen pro školy komentované pro-
hlídky chrámu Nalezení sv. Kříže, kde je až do
konce roku umístěna Madona z Osíka – nejstarší
dochovaná polychromovaná soška na našem
území.”    

Do přípravy programu 5. ročníku ArchiMyšle se
zapojila řada organizací. Poděkování patří pří-
spěvkovým organizacím Zámecké návrší, Smeta-
nův dům, Městská galerie i Regionálnímu muzeu
v Litomyšli. I tato akce je ukázkou toho, že díky
spolupráci litomyšlských subjektů mohou vznik-
nout zajímavé projekty, které mají potenciál při-
lákat do našeho města nové návštěvníky.
Aktuality z příprav oslavy Světového dne architek-
tury můžete sledovat také na facebooku.

Za pořadatele Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Od 12. do 14. srpna se na zámeckém nádvoří již podruhé uskutečnila „Vzpomínková jízda na Eli-
šku a Čeňka Junkovy”. Návštěvníci mohli obdivovat nádherné historické automobily a moto-
cykly. Příležitost k tomu měli třeba při komentovaném startu vozidel. A že bylo co obdivovat!
Akce se zúčastnilo na 50 posádek.

Třídenní setkání zahájilo představení druhého
vydání knihy Elišky Junkové „Má vzpomínka je
Bugatti”, kterou doplnil o další kapitoly její syn
Vladimír Junek. Titul knihy tak získal druhou část
– „Má vzpomínka je Bugatti – Umění žít”. „Přá-
telé a motoristé, světlo světa spatřilo po 44 le-
tech druhé vydání knížky Elišky Junkové ,Má
vzpomínka je Bugatti´. Musím zmínit, že na té-
matu Eliška Junková si mnozí producenti doslova
vylámali zuby. I mně to dalo zabrat, a tak se jen
těším Eliščiným konstatováním, že nikdy nedo-
jde k pocitu naprosté dokonalosti. Ale je krásné,
že je možné se stále zlepšovat nebo se o to ales-
poň snažit. Bude vás provázet minulým stoletím.
Samozřejmě si přeju, aby se líbila. Takže: hrom
do tej cesty!” prohlásil při uvedení knihy Vladimír
Junek. 
Další den již na účastníky čekala samotná vzpo-
mínková jízda, při níž opět zamířili do Dolní
Čermné, kde veteránisté odhalili pamětní desku
Čeňka Junka před usedlostí rodiny Junkových.
„Svým způsobem tato událost navazuje na his-
torii motorismu v Litomyšli. Třicet let se zde zá-
vodilo na motocyklovém okruhu již za 1.
republiky. Později zde závodily i automobily – až
do roku 1947. Tedy příští rok bude výročí 30 let,”
upřesnil člen Veterán klubu Litomyšl Stanislav
Pavlišta a dodal: „Nikde jinde než v Litomyšli se
,nejede´ jízda obou manželů. V Novém Bydžově
se jezdí Memoriál Elišky Junkové, v Dolní Čermné
existuje událost Memoriál Čeňka Junka, ale tam

Darujte zážitkové
poukazy
Na přání zákazníků jsme připravili během léta
pro turisty zážitkové poukazy, které nabízíme
nyní i občanům Litomyšle. K již stávajícím dár-
kovým poukazům na nákup vstupenek na kul-
turní a sportovní akce si může zákazník nově
zakoupit a obdarovat své známé nebo blízké zá-
žitkovým poukazem Užijte si Litomyšl. Poukaz
obsahuje individuální prohlídku historického
centra Litomyšle s průvodcem, prohlídku zá-
meckého sklepení spojenou s ochutnávkou vína
a projížďku na zapůjčených městských kolech.
Obdarovaný pak služby čerpá dle vlastních po-
žadavků po dohodě s infocentrem, nejpozději
však do jednoho roku od zakoupení poukazu. Do
budoucna plánujeme zážitkové poukazy rozšířit
o další služby a témata.           Blanka Brýdlová,

Informační centrum Litomyšl
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Od paštiky k pusinkám „nejsladší královny”
Marie Antoinetty
Během srpna měli návštěvníci zámku v Litomyšli
možnost projít si památku trochu jinak, než jsou
zvyklí. Jedinečné propojení historie a chuti s od-
borným výkladem bylo lákadlem večerních Gur-
mánských prohlídek. Získaly oblibu, a tak by se
v nabídce zámeckých akcí měly objevovat i v bu-
doucnu.  
Kuriózní postavy v dobových kostýmech přiná-
šely pochoutky z lásky, hanlivé „Papežky” a další
chuťovky v každé místnosti 1. prohlídkového
okruhu zámku. To vše se odehrávalo s posloup-
ností dle jednotlivých historických období, aby na
závěr návštěvníci doputovali až k unikátním kvě-
tinovým pokrmům chorobně štíhlých dam z diet-
ního 19. století. „Návštěvníky opravdu nejvíce
zajímalo, jak se tady běžně žilo, kde se vařilo, co
se jedlo, jak se to servírovalo a podobně,” vysvět-
lila kastelánka litomyšlského zámku Zdeňka Ka-
lová. „Vařili jsme ve třech – napůl zámečtí a napůl
profesionální cukrářky. Některé recepty byly
opravdu ,o život´. Třeba když jsme zkoušeli napří-
klad paštiku se vším tím kořením. My už nejsme
na tyto chutě zvyklí. Navíc koření bylo tehdy
známkou luxusu – tudíž ho tam muselo být vážně
velké množství a ve výsledku to někdy opravdu
nebylo poživatelné. Zde poznáte, že v paštice
bylo koření, které dnes není do masa běžné –
skořice, zázvor a podobně. S tím se pro ten mo-
derní jazyk musí opravdu opatrně. Takže jsme na
závěr hodně dolaďovali, co by tam mělo být,” po-
pisovala přípravy na netradiční prohlídky Zdeňka
Kalová.
Nejen z popudu návštěvníků, ale také ze strany
kastelánů je propojování historie a gastronomie
běžné a žádané. Málokdo to však dosud dotáhl až
na takovou úroveň a do takových detailů, jako je
tomu v současnosti na zámku v Litomyšli. „Mě
osobně celkově zajímá historická kuchyně. A ne-
jenom mě, ale i spoustu mých kolegů z hradů
a zámků, například z Pernštejna, Bečova, Jaromě-
řic, kde je také dochována jedna z nejstarších nád-
herných kuchařek Questenberků. Proto jsme
zkusili upravit a tzv. ,převařit´ i zámeckou ka-
várnu,” sdělila návštěvníkům průvodkyně. Ovšem
večerní prohlídky, které se odehrávají od prvního
víkendu v srpnu právě na památce UNESCO, ne-

Pamětní schránka vydala své tajemství

Schránka o rozměru 20x15 cm byla zavěšená
uvnitř plastiky zeměkoule. Je na ní vyobrazen lito-
myšlský městský znak, letopočet 1921 a iniciály
J.A.K. „Schránka byla samozřejmě pečlivě uza-
vřená, a tak ji firma restaurující památník odvezla
do své dílny. Tam opatrně otevřela jednu stranu
a předala nám ji zpět,” popisuje vedoucí Oddělení
rozvoje Městského úřadu Litomyšl Antonín Do-
koupil. Za asistence ředitele litomyšlského ar-
chivu Oldřicha Pakosty pak koncem srpna vyjmul
starosta města Radomil Kašpar písemnosti, které
uchovávala. „Nalezeny byly dva pamětní zá-
znamy. Jeden z roku 1921, z doby, kdy byl pomník
postaven a odhalen, a pak z roku 1967, to zna-
mená z doby, kdy byl znovu odhalen. Záznamy vy-
povídají o tom, co vedlo ke stavbě pomníku, kteří
lidé se na tom účastnili a jsou tam také pode-
psáni,” upřesnil Oldřich Pakosta a dodal: „Já bych
doporučoval písemnosti vrátit na původní místo,
ale před tím je samozřejmě naskenovat, zdigitali-
zovat, uložit na nějaké médium, případně u nás
v archivu. Do schránky potom přidat ještě nějaký
pamětní záznam, případně dokumenty. Ovšem
nedoporučoval bych tam dávat současná média
typu DVD, CD, flashdisk apod.” Jde o běžný postup
a ani nálezy pamětních schránek nejsou neob-

vyklé. Archiv v minulosti obdržel například pa-
mětní schránku z litomyšlského pomníku obětem
obou válek, kde byly dobové dokumenty a se-
znamy obětí. Našla se v ní také dobová platidla,
dokonce vzácná, téměř stříbrná, pětikoruna ražby
roku 1925. „Pak tu byly další věci nalezené v ma-
kovici litomyšlského zámku. Tam byly dobové do-
kumenty, včetně zlatých artefaktů, dobové listiny
– trautmanndorfské apod. Lidé nám nosí také ma-
teriály z různých nálezů, ať už na božích mukách
nebo v kostelech apod., ale doporučuji vždy ten

materiál vracet zpět,” říká Oldřich Pakosta. Tak se
stane i v případě pamětní schránky z Památníku
J. A. Komenského. „Zřejmě necháme vyrobit
schránku novou, abychom mohli k nalezeným do-
kumentům připojit i naše současné. Sběratel his-
torických pohlednic pan Jandík nám například
daroval dvě pohlednice památníku z let 1924
a 1933, které bychom také rádi do schránky
uschovali,” prozrazuje starosta Radomil Kašpar.
Dílo Zeměkoule – Orbisterrarum se vrátí na Ko-
menského náměstí na podzim letošního roku.
V současné době na něm stále pracují restaurá-
toři. Konstrukce díla byla totiž v havarijním stavu,
texty na deskách z větší části nečitelné…, a tak si
dílo vyžádalo rozsáhnou rekonstrukci. 
Záměr postavit památník J. A. Komenského sahá
do roku 1921, kdy byl vytvořen komitét. Velice ak-
tivně se zapojil Bedřich Dudycha, profesor zdejší
školy řemeslnické pro zpracování dřeva a kovu
a kolektiv jeho kolegů, z nichž lze vzpomenout ze-
jména Aloise Meteláka. Ten je v podstatě duchov-
ním tvůrcem pomníku. Předsedou komitétu byl
primář a starosta František Lašek. Alois Metelák,
který učil v Litomyšli pouze jeden rok v letech
1920–1921, nastínil charakter pomníku. Byl vyte-
pán z mědi, kterou dovezli českoslovenští legi-
onáři z Ruska. Hmotnost tohoto pomníku činila
325 kg. Pomník měl být původně instalován na
Růžovém paloučku. Nakonec ale komitét uznal, že
by tam mohl být ohrožen, a proto byl vytepán
ještě pomník další. Plášť památníku je tvořen li-
choběžníkovými tepanými pláty z mědi. Ty plas-
tiku pokrývají v sedmi řadách, z čehož každá řada
zahrnuje šestnáct výjevů (horizontálně). Jednot-
livé sloupce s lichoběžníkovými pláty (vertikálně)
jsou spojeny ozdobnými pásky z mědi pomocí
nýtů. Vrchní část objektu je překryta kruhovým
plechem o průměru 1 metr. První nepohledová
řada obsahuje pravidelně se střídající motiv
stromu s geometrickými vzory, v kruhových fes-
tonech druhé řady jsou vepsány názvy Komen-
ského děl, střídají se s okřídlenými lvy, ve třetí
řadě se pravidelně střídají pláty s lodí, symbolem
piku, lilie a výjevy z Komenského života. Ve čtvrté
řadě jsou v kruhových festonech vypsány názvy
Komenského děl, střídají se s nápisem „Biblí
svatá” a symbolem orlice, v páté řadě je postava
Komenského, střídající se motivy srdce a lilie,
šestá řada obsahuje názvy Komenského děl se
střídajícím se motivem berana a poslední sedmá
řada obsahuje pravidelně se střídající pláty s ka-
lichem, pochodní a orlicí. K poslednímu zásahu na
pomníku došlo v roce 1943, kdy byl demontován,
a na své místo se vrátil až v roce 1967. 

Jana Bisová, foto Ilona Suchá

Kovová schránka nalezená při restaurování Památníku J. A. Komenského v Litomyšli vydala
23. srpna své tajemství. Ukrývala písemnosti z let 1921 a 1967. Jejich kopie budou uloženy v ar-
chivu, originály se vrátí zpět do pamětní schránky. 

mají ve svém rozsahu nikde jinde obdoby. „Ga-
stronomické prohlídky, jsou skutečné ,knowhow´
čistě jen Litomyšle. Prohlídky chceme udržet dlou-
hodobě. Což se odvíjí od dvou věcí – záleží na tom,
zda si udržíme dobrou kuchařku našich receptů,
a pokud bude trvat zájem návštěvníků. Vstupní
náklad prohlídek s ochutnávkou je vyšší – a tedy
samozřejmě i vstupenka na tyto prohlídky je
o něco málo dražší,” říká s úsměvem kastelánka.
Na gurmánských prohlídkách se dozvíte, proč byl
kuchař nejlépe placeným zaměstnancem zámku,
jak probíhalo stolování v různých stoletích, a bu-
dete naslouchat předčítání ze starobylých kuchař-
ských knih. Můžete ochutnávat se sklenkou
šumivého vína historii vyšperkovanou luxusními
pokrmy dávných dob, putovat tajemnými komna-
tami plnými požitků ducha i těla a poznat i dobové
„drby” o slavných dámách – jako je císařovna Sisi
nebo Marie Antoinetta.            Martina Přibylová
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Litomyšlská nemocnice: 
Chirurgické oddělení – část 1.

Činnost chirurgického oddělení Litomyšlské ne-
mocnice byla oficiálně zahájena dne 27. října
1956. Avšak nemocnice v Litomyšli, kde se pro-
váděly i chirurgické zákroky, má dlouhou a bo-
hatou tradici a první zmínky o existenci špitálu
sahají až do roku 1347.
Chirurgické oddělení, včetně ambulancí, se na-
chází v prostorách moderní budovy, zrekonstru-
ované v roce 2004. Pacientům je na
chirurgickém oddělení poskytována 24hodinová
ambulantní a lůžková péče.  Chod oddělení za-
jišťuje celkem 12 lékařů a 23 sester. Celková ka-
pacita lůžkového oddělení je 50 míst.
Chirurgické oddělení je rozděleno na aseptickou
část (oddělení A) pro převážně plánované zá-
kroky a úrazové pacienty a septickou a vyšetřo-
vací část (oddělení B), kde jsou léčeni
a ošetřováni zejména pacienti s infekčními chi-
rurgickými onemocněními. Nemocní jsou uloženi
ve čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním

zařízením. V nabídce oddělení jsou rovněž dva
jednolůžkové nadstandardní pokoje, které mají
vlastní sociální zařízení, lednici a televizi.  Na
celém oddělení je zdarma možnost připojení
k internetu přes Wi-Fi. Součástí chirurgického
oddělení je Mezioborová jednotka intenzivní
péče, která disponuje 6 lůžky.
Chirurgické oddělení poskytuje komplexní dia-
gnostiku a léčbu onemocnění všeobecné chirur-
gie a traumatologie. Celkem provedeme za rok
v průměru 1 400 operací, z toho 470 traumato-
logických. Jedná se o celé spektrum operací od
základních výkonů všeobecné chirurgie, operací
náhlých příhod břišních, operací kýl, křečových
žil dolních končetin, hemoroidů apod. až po ope-
race pro nádorové onemocnění střeva. Laparo-
skopická operace žlučníku je standardem,
klasicky žlučník odstraňujeme jen výjimečně a to
u nejsložitějších případů. Celkem provádíme
v průměru 140 operací žlučníku za rok.  Klademe
důraz rovněž na laparoskopické operace třísel-
ných kýl.                              MUDr. Michal Vlach, 

MUDr. Kateřina Kubíčková

SERIÁL
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 10. 9. MUDr. Přichystalová
Ne 11. 9. MUDr. Sláma
So 17. 9. MUDr. Tišlerová
Ne 18. 9. MUDr. Paseková
So 24. 9. MUDr. Mikulecká
Ne 25. 9. MUDr. Přichystalová
St 28. 9. MUDr. Slavík
So 1. 10. MUDr. Paseková
Ne 2. 10. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 10. 9. MUDr. Kopecká
Ne 11. 9. MUDr. Mareš
So 17. 9. MUDr. Papoušková
Ne 18. 9. MUDr. Pecinová
So 24. 9. MUDr. Pešková
Ne 25. 9. MUDr. Pilařová
St 28. 9. MUDr. Filová
So 1. 10. MUDr. Šíchová
Ne 2. 10. MUDr. Švábová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 10. 9. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 11. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 17. 9. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 18. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 24. 9. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 25. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
St 28. 9. U Nemocnice, tel. 461 615 617
So 1. 10. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 2. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
10.–11. 9. MUDr.Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
17.–18. 9. MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, 9. května 809, tel. 461 615 414
24.-25. 9. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
28. 9. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
1.-2. 10. MDDr. Stavělová Pavla
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423

ROZPIS SLUŽEB

Představujeme I. mateřskou školu – díl 6.

Další „organizací” města Litomyšle, kterou by-
chom vám chtěli prostřednictvím tohoto seriálu
představit, je I. mateřská škola na Jiráskově ulici.
Také je známá jako školka zámecká. Najdeme ji
v zámeckém areálu uprostřed města. Okolo ma-
teřské školy je park, kde si děti hrají a tráví pobyt
venku. Školka sídlí ve dvou budovách. Obě jsou
obklopeny školní zahradou s průlezkami a písko-
višti. Kapacita mateřské školy je 110 dětí.
„Mateřskou školu tvoří věkově smíšené třídy.
Tato školka se specializuje na integraci handica-
povaných dětí. Ředitelkou je Mgr. Vítězslava Vol-
štátová, její zástupkyní Eva Horodyská. O děti se
stará 9 pedagogických pracovníků, dvě asis-
tentky pedagoga a tři osobní asistentky, dále
šest provozních pracovnic,” sděluje vedoucí Od-

boru školství a sociální péče Městského úřadu
Litomyšl Milada Nádvorníková. Motto školky
„Pojď se mnou” vystihuje myšlenku záměru ve
školním vzdělávacím programu – chtějí si zde
společně hrát, smát se, objevovat a dovádět.
Chtějí poskytnout všem dětem bez rozdílu ele-
mentární vzdělávací základ, na který může bez-
prostředně navázat základní škola. Prioritou je
individuální, citlivý přístup ke každému dítěti –
podle jeho potřeb. Chtějí, aby byly děti v mateř-
ské škole šťastné. „Snažíme se o vytvoření pod-
mínek pro pohodové hry a činnosti. Nabízíme
dětem dostatek pohybových aktivit ve třídě
i venku. Děti se otužují, chodí do solné jeskyně,
saunují se, účastní předplaveckého výcviku pro
předškoláky. Důraz klademe na individuální pří-
stup, hledání možnosti komunikace nejen
s dětmi, ale také s rodiči a prarodiči. Zkrátka
snažíme se mít ve školce šťastné, radostné děti,”

říká ředitelka školky Vítězslava Volštátová.
Školka ve svých nadstandardních aktivitách na-
bízí práci s keramickou hlínou, pískání pro zdravé
dýchání, angličtinu hrou, saunování či drama-
tický kroužek. Školka má třídu s výukou anglič-
tiny s rodilou mluvčí.
Mateřská škola je pro děti místem her, ale je pro
ně připravena také řada příležitostí, kde se
mohou projevit. Jde třeba o zdobení perníčků,
výrobu vánočních ozdob, spaní v mateřské
škole, pyžamový bál, karneval, posezení s babič-
kami a dědečky, návštěvy v knihovně – půjčo-
vání knížek, účast na projektech pořádaných
knihovnou, účast na koncertu v základní umě-
lecké škole, společné aktivity s rodiči a spolu-
práce s mateřským centrem. 
Více informací společně s fotografiemi z akcí
a aktualitami najdete na www.skolkalitomysl.cz/.

-bj-

SERIÁL

Tak trochu jiné rodičovství
„Jsem pěstoun a jsem na to hrdá,” říká paní Jana.
V době, kdy jí a manželovi odrůstaly děti, se stali
dlouhodobými pěstouny dětí, které to štěstí vy-
růstat ve své rodině neměly. „Hodně se v této
oblasti změnilo, lze se rozhodovat mezi pěs-
tounstvím na přechodnou dobu nebo pěstoun-
stvím dlouhodobým; rozsáhlá je rovněž síť
středisek, kde poradí, vše vysvětlí, nemluvě
o snadno dostupných informačních portálech,”
dodává pěstounka, která nyní dlouhodobě pe-
čuje o dvě děti ve věku deset a šest let. A není
jediná. Pěstounů přibývá, přesto jich stále není
ani v Pardubickém kraji dostatek. Možná to mů-
žete pomoci změnit i vy. 
„Pěstoun umožní dítěti vyrůstat v přirozeném
prostředí a nabídne příležitost naučit se všem
sociálním i citovým vazbám, bez kterých se pak
v dospělém životě neobejde. Jsou totiž věci,
které zažijete jen v rodině,” říká Bc. Dagmar Stří-
teská ze střediska Podpory pěstounské rodiny
Farní charity Litomyšl, které pěstouny na Lito-
myšlsku doprovází a pomáhá jim od samého za-
čátku celého procesu. „Jsme tu pro všechny,
kteří o pěstounskou péči projeví, byť jen nezá-
vazný, zájem. Osobní schůzku si lze sjednat jed-

noduše na telefonním čísle 734 367 074 nebo
739 344 699; rovněž lze využít naší mailové
adresy ppr@lit.cz. Každému k dispozici je také
připravena celostátní bezplatná telefonní linka
800 888 245, na níž vyškolení odborníci zodpo-
vědí veškeré konkrétní dotazy. Detailní infor-
mace o pěstounství jsou rovněž dostupné na
interaktivním portále www.hledamerodice.cz
a v tištěné příručce Já Pěstoun, kterou si mohou
zájemci na uvedené adrese stáhnout nebo ob-
jednat zdarma. Nechybí tu ani příběhy pěstounů
a mnoho praktických a zajímavých, pravidelně
aktualizovaných témat,” vyjmenovává další
možnosti Dagmar Stříteská.
Středisko Podpory pěstounské rodiny sídlí na
Dukelské ulici v budově tzv. Jindrovy vily. V mi-
nulém roce poskytovalo potřebné služby téměř
dvaceti pěstounským rodinám z Litomyšlska.
„Nesmírně si vážíme všech, kteří se rozhodnou
poskytnout svůj domov a náruč dítěti, které zů-
stalo na život samo, a jsme připraveni jim po-
skytnout potřebnou pomoc a podporu,” uzavírá
krátké představení této nabídky Dagmar Stříte-
ská.                                       

Martina Soukupová
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Osm barokních oktáv i příští rok
strana 1 >
Baroko je silný sloh, má čitelné emoce 
Třetí den barokní přitahoval srdce festivalových
účastníků k baroknímu sochařství. V kostele sv.
Anny se uskutečnila přednáška historičky
umění PhDr. Ludmily Marešové Kesselgrube-
rové, Ph.D., o barokním sochařství v regionu.
„Myšlenka dnů baroka se mi líbí samozřejmě
moc, protože jsem ,barokářka´. Baroko má pro
mě velkou přitažlivost. Baroko je silný sloh, má
čitelné emoce. Miluju baroko v řadě podob.
Jsem okouzlena, že na tohle Litomyšl přistou-
pila a že se vrací do minulosti, zpřístupňuje
a dělá z toho kulturní zážitky,” věnovala krátký
komentář festivalovému dění historička. 

Perly ze sbírek litomyšlského proboštství
Návštěvníci nevynechali ani výstavu barokní li-
turgie a barokních rouch v horním sále lito-
myšlského proboštství. Navíc je ve středu 17.
srpna čekala sympatická Pavla Kovářová, aby
jim nabídla vhled do předkoncilního liturgic-
kého odívání a představila skutečné perly ze
sbírek litomyšlského proboštství. Co sliboval
program, bylo beze zbytku splněno. Téma sa-
motné však i pobavilo: „Myslím, že tohle ještě
nikdy nikoho nenapadlo – zorganizovat módní
přehlídku na toto téma. Moc mě to bavilo. Ur-
čitě zajímavé,” komentoval jeden z přítomných
hostů. 

Festivalové Nové Hrady
Ovšem festival se neomezoval pouze na Lito-
myšl. Někteří z návštěvníků si rádi vychutnali
celodenní program v Nových Hradech v sobotu
20. srpna. Zde je čekala prohlídka zámku s prů-
vodcem následovaná volným individuálním
programem. Pak se uskutečnila pobožnost kří-
žové cesty u rokokových zastavení v zámec-
kém parku. Přítomní o sochařství Litomyšlska
již byli dobře informovaní z úterní přednášky,
a tak se sobotní program v Nových Hradech jen
pěkně propojil s programem celého festivalu.
Později pak došlo i na komentovanou prohlídku
nádherného novohradského kostela sv. Jakuba.
Místnímu nadšenci panu Cibulkovi, jehož vědo-
mostem patří hluboká poklona, všichni ohro-
meně naslouchali. Na závěr se odvážlivci mohli
podívat i do krypty kostela.

Latina v piaristickém kostele
O závěr Litomyšlských dnů barokní tradice se

postarala slavnostní závěrečná mše svatá v la-
tině v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže.
Soubor Consortio Melcelii ji doprovodil sklad-
bou „Missa absque Nomine” od českého barok-
ního skladatele Jiřího Melcelia. Ve spolupráci
s výstavou Tvář se pak uskutečnila prohlídka
„Madony z Osíka a její nové tváře” v kryptě
chrámu. Odpoledne pak mohli od sochy sv. Me-
toděje na Olivetské hoře festivaloví hosté ob-
jevovat Litomyšl duchovní. Tematická
procházka po městě se zaměřením na sakrální
stavby se konala ve spolupráci s Městskou ga-
lerií Litomyšl.
Festival, který podle slov Vítka Večeře spojuje
kulturu i duchovno, si své návštěvníky našel.
„Obával jsem se toho, že nepřijdou lidé, ale

účast byla dobrá,” pochvaloval průběh akce
i celkovou návštěvnost Vítek Večeře. Co se týká
financování i organizace projektu, dopadlo
podle něj vše dobře, a proto tedy směle plánuje
zachovat festival i v příštích letech. „Příští rok
je Rok baroka, takže by se celkem tento festival
hodil. Opět od neděle do neděle. Ovšem rozši-
řovat program určitě nebudeme. Mně se cel-
kem líbí rozsah osmi oktáv. Přesto se mají
hosté opět na co těšit,” říká na závěr Vítek Ve-
čeře.  
Záštitu festivalu poskytl královéhradecký
biskup Mons. Jan Vokál a starosta Litomyšle
Radomil Kašpar. 

Martina Přibylová,
foto Ilona Suchá

Nová odborná knihovna fakulty
restaurování zahajuje provoz 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
v srpnu 2016 uvedla do provozu zcela novou fa-
kultní knihovnu. Po sérii rekonstrukcí a rozšiřo-
vání budov fakulty a jejich vybavení, které
fakulta „zažívala” v posledních letech, je přestě-
hování knižního fondu z již nevyhovujících pro-
stor děkanátu posledním velkým krokem
k modernizaci studijního, technického a vědec-
kého zázemí fakulty, srovnatelného nyní s ev-
ropskými institucemi podobného zaměření. 
Připomeňme, že v roce 2014 převzala fakulta re-
staurování zpět do svého užívání objekt piaris-
tické koleje, který byl zcela zrekonstruovaný
z evropských peněz v rámci projektu Revitalizace
zámeckého návrší v Litomyšli, jehož příjemcem
bylo město Litomyšl. Součástí rekonstrukce byla
i přístavba, která byla dokončena spolu s předná-
škovou aulou v roce 2015. A právě tato přístavba
poskytla nové knihovně reprezentativní zázemí.
Oborová uměnovědná knihovna fakulty restau-
rování, zaměřená svým fondem na studijní pro-
gramy fakulty, obsahuje více než 10 tisíc svazků
a 38 titulů odborných periodik. Navíc jsou zde
k dispozici bakalářské a diplomové práce absol-
ventů fakulty a též Institutu restaurování a kon-
zervačních technik, o. p. s, ze kterého v roce
2005 fakulta restaurování vznikla. Tento fond je
průběžně doplňován o nové publikace, aby tak

studenti mohli využívat aktuální informace z da-
ného oboru. Knihovnu využívá i odborná veřej-
nost, časté jsou návštěvy specialistů v oboru
restaurování, dějin umění apod., navštěvují ji též
studenti jiných vysokých škol. 
Věříme, že knihovna spolu s nedávnou celkovou
rekonstrukcí budovy ateliérů a laboratoří
v areálu fakulty (dokončeno na jaře 2016) po-
skytne studentům i vyučujícím optimální pod-
mínky pro jejich odborný rozvoj.  

Tomáš Kupka, proděkan pro studium, 
pedagogickou činnost a rozvoj,

foto Radomír Slovik
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Slova moudrých: Člověk nemá nic vzác-
nějšího a cennějšího než čas. 

Ludwig van Beethoven

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Trávníčková Věra, Šplíchalová
Dagmar, Kovářová Marie, Královcová Mar-
gita, Voříšková Marie (Nedošín), Mráček
Adolf, Havlíček Zdeněk, Šafařík Václav
85 let – Oplištil Josef, Krčmová Milada
90 let – Tomanová Marie, Malínská Marie
92 let – Kheralová Miroslava
94 let – Kalinová Růžena, Minářová Vlasta
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jan Brzkovský, Chrastavec – Lenka Bačov-
ská, Vítějeves, František Kalibán, Dolní
Újezd – Jana Vaverová, Tábor, Martin Ša-
fránek, Vysoké Mýto – Štěpánka Bure-
šová, Vysoké Mýto, Zdeněk Kosař,
Kosičky – Barbora Loskotová, Vysoké
Mýto, Matouš Radla, Hýskov – Vlasta Sy-
rová, Litomyšl, Lukáš Knettig, Osík – Lucie
Pilařová, Litomyšl, Roman Šafář, Brno –
Kristýna Kheková, Brno, Dominik Ro-
thschein, Osík – Sabina Vostřelová, Sloup-
nice, Martin Padělek, Čistá – Lucie Říhová,
Trstěnice, Jiří Černý, Praha – Jana Válková,
Semanín, Vít Rensa, Lubná – Jana Kadi-
dlová, Lubná, Ondřej Kovář, Chotovice –
Veronika Jílková, Chotovice, Kamil
Klimsza, Lanškroun – Lenka Venclová,
Lanškroun, Michal Vašek, Horní Jelení –
Marta Rejmanová, Horní Jelení, Michal
Kočí, Vysoké Mýto – Jiřina Nováková, Hru-
šová, Ivo Holec, Sloupnice – Miroslava
Dvořáková, Sloupnice, Jakub Trnka, Jed-
lová – Karolína Vopařilová, Široký Důl,
Martin Karlík, Benátky – Tereza Smejka-
lová, Lanškroun, Miroslav Vojtaško, Česká
Třebová – Kamila Nejedlá, Česká Třebová,
Jan Blažek, Hor. Třešňovec – Andrea Au-
gustýnová, Dlouhoňovice, Milan Petrasz,
Svitavy – Eva Jeriová, Svitavy, Milan Kubík,
Pomezí – Lucie Čtvrtečková, Pomezí,
Jakub Fric, Polička – Kristýna Borůvková,
Polička, Lubomír Čech, Krásný Brod – Eva
Harnachová, Ústí nad Orlicí, Jan Varga,
Jičín – Anna Veisová, Jičín
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Vlasta a Josef Bubnovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Františkem Klejchem (79 let), Stanislavem
Chadimou (94 let), Zdeňkem Brůnou (71
let), Boženou Veselou (84 let), Milanem
Staňkem (72 let), Josefem Lopourem (56
let)
Vzpomínáme. Věra Kučerová, KPOZ

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

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Velmi pěkně děkujeme kolektivu Domova Na

Skalce za profesionální a láskyplnou péči o naši
maminku, babičku a prababičku paní Miroslavu
Popelkovou. Během jejího pobytu se setkávala
s obětavostí a vlídností ošetřovatelek. Jejich fy-
zicky i psychicky náročné práce si velmi vážíme.
Díky tomuto přístupu byla spokojenost a úsměv
naší maminky velikou odměnou. Děkujeme. 

Dcery Iva Havranová 
a Miroslava Pláňková s rodinami

 Rád bych touto formou vyjádřil obdiv tradici
Toulovcových pátků ve vašem městě. Přestože
to z naší chalupy v Železných Horách máme kus
cesty, rádi se několikrát za léto do Litomyšle
vracíme. A kromě výjimečných výstav (Astrono-
mie na Pardubicku, Bohdan Kopecký, Tvář
a další) je pro nás i naše děti mimořádné zpe-
stření účast na programu Toulovcových pátků.
A skladba toho předvčerejšího se obzvláště po-
vedla. Proto bych rád vaším prostřednictvím po-
děkoval všem, kdo se o tak skvělý program
pravidelně zasluhují (18. léto je neuvěřitelný
výkon). Moc díky!         S úctou dr. Kovář, Praha

 28. září se dožívá 85 let pan Ladislav Mazura.
V březnu tohoto roku oslavila 80 let jeho man-
želka Květoslava Mazurová. Za celou rodinu jim
přejeme hodně zdraví, lásky a životní spokoje-
nosti.  Dcery Květa, Laďka a syn Petr s rodinami

 Dovolte nám, abychom touto cestou věnovali
vzpomínku na našeho tatínka a dědečka pana
Eduarda Honzíka. Dne 11. září uplyne již 10 let od

SPOLEČENSKÁ KRONIKAjeho úmrtí. Pan MUDr. Eduard Honzík byl mnoho
let primářem kožního oddělení Litomyšlské ne-
mocnice. Jeho rodina, bývalí spolupracovníci
a pacienti na něho stále vzpomínají. 

Rodina Honzíkova, Oseckých a Haškova
Hana Honzíková

 Dne 2. 9. 2016 vzpomínáme nedožitých 85.
narozenin našeho milovaného tatínka a dědečka
Františka Němce. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. 

Za celou rodinu Božena Němcová, manželka
Dne 19. září 2016 uplyne 1

rok, co nás navždy opustila
paní Renata Coufalová, rozená
Klofandová, z Dolního Újezdu.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vě-
nujte jí s námi tichou vzpo-
mínku. Stále vzpomínáme.
Za zarmoucenou rodinu

Dušan Coufal, Jiří Štefl a rodina Klofandova
 Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 18.

srpna s naším milovaným tatínkem panem Jose-
fem Lopourem. Děkujeme za květinové dary
a slova útěchy.                  Za zarmoucenou rodinu 

manželka Jana Lopourová
 Dne 29. 8. jsme vzpomněli

čtvrté výročí, kdy odešel od
všeho, co měl rád, Jan Hantl
z Pohodlí. Kdo jste ho znali,
prosím, vzpomeňte s námi. 

Bratr Bohuslav s rodinou

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
učitelům 1. základní školy za trpělivost, klid a cit-
livost při vzdělávání našich dětí. Psalo se 1. září
1996 když vkročila naše nejstarší dcera poprvé
do první třídy a 30. června 2016 za sebou nej-
mladší dcera naposledy zavřela dveře této školy.
Zdá se to až neuvěřitelné, ale je to celých 20 let,
kdy naše děti navštěvovaly vaši školu. Na tvářích
dnes už dospělých dětí se objevují úsměvy při
vzpomínkách na základku, ta nejmladší si chválí
poslední, „deváťácký” školní výlet. Děkujeme
vám všem za dobrou organizaci všech akcí,

které naše děti se školou prožily. Lyžáky, výlety,
exkurze i několikadenní pobyty v Levoči a Augs-
burgu, návštěvy koncertů a divadel nejen v Lito-
myšli. Není možné vyjmenovat všechny akce,
stejně jako není možné vyjmenovat všechny uči-
tele, na které se u nás doma vzpomíná. Chceme
ale hlavně poděkovat za vaše úsilí, profesiona-
litu a rozvážnost, se kterou každodenně přistu-
pujete k dětem. I díky vašemu vkladu jsou dnes
naši potomci tam, kde jsou, i díky vám jsou spo-
kojení ve svém životě a svých zaměstnáních. 
Závěrem chci popřát všem šťastný vstup do no-
vého školního roku a hodně zdraví, trpělivosti,
klidu a nezbytné duševní vyrovnanosti do dal-
ších „školních let”.               Jiří a Věra Kladivovi

Příslušník lucemburské vládnoucí dynastie
na litomyšlském biskupském stolci
Čtrnáctého května letošního roku uplynulo 700
let od narození českého krále a římského císaře
Karla IV. Lucemburského (1316–1378), který byl
již za svého života lidem uctíván a nazýván
„Otcem vlasti” a na prahu třetího tisíciletí – na
základě ankety pořádané Českou televizí – po
zásluze prohlášen „největším Čechem” všech
dob (byť byl po otci cizinec). V jeho stínu se v na-
šich i evropských dějinách objevuje celá řada
dalších příslušníků lucemburské dynastie – viz
jeho otec Jan Lucemburský (1296–1346), synové
Václav IV. (1361–1419), Zikmund (1368–1437) a Jan
Zhořelecký (1370–1396), bratr moravský mar-
krabí Jan Jindřich (1322–1375) a synovci Jošt
(1351–1411), Prokop (1354–1405) a Jan Soběslav
(post 1355–1394). A právě posledně jmenovaný
usedl v roce 1380 na litomyšlský biskupský sto-
lec a jeho episkopát trval až do roku 1387, resp.
1388. 
Jan Soběslav, nejmladší syn moravského mar-
kraběte Jana Jindřicha, se narodil po roce 1355
a od dětství byl předurčen pro dráhu duchov-
ního. Po smrti olomouckého biskupa Jana ze
Středy (který již nestačil před svou smrtí obsadit
biskupský stolec ve Vratislavi) moravská mar-
krabata Jošt a Prokop usilovala o to, aby byl je-
jich bratr zvolen jeho nástupcem, žel bez
úspěchu. Po smrti litomyšlského biskupa Al-

berta ze Šternberka (+ 14. 1. 1380) se Jan Sobě-
slav z rozhodnutí papeže Urbana VI. sice stal li-
tomyšlským biskupem, avšak vzdoropapež
Kliment VII. jmenoval Albertovým nástupcem
pražského kanovníka Hynka Kluka z Klučova,
který v roce 1387 již jako převor kláštera Panny
Marie de Gresso v Carpentras stále ještě užíval
titul zvoleného (electus) biskupa litomyšlského.
Jan III. Soběslav Lucemburský (též vzhledem ke
svému původu) postavení litomyšlského biskupa
obhájil. Listinou z 16. března 1383 spolu s bi-
skupskou kapitulou potvrdil městu Litomyšli
svobody a udělil mu výsady a práva, jaké měl
Hradec Králové. Když v roce 1387 zemřel olo-
moucký biskup Petr Jelito, pokusila se markra-
bata Jošt a Prokop obsadit uprázdněný stolec
svým bratrem, avšak znovu neúspěšně. Papež
Urban VI. jmenoval novým olomouckým bisku-
pem Mikuláše z Riesenburka a ve snaze vyhnout
se střetu s králem Václavem IV. jmenoval králova
bratrance Jana Soběslava dne 27. listopadu 1387
patriarchou aquilejským. 
Jan Soběslav Lucemburský byl dne 12. října 1394
zabit před branou města Udine; údajně se jed-
nalo o akt pomsty za vraždu, kterou prý nařídil
spáchat. Bez pohřebních obřadů bylo jeho tělo
uloženo v hrobce tamní katedrály.

Oldřich Pakosta

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Fotosoutěž s Czech-
Tourismem • Plavecký bazén a sauna Polička •
Topné období
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265 let – V září 1751 se v Praze narodil Josef
Platzer, malíř a jevištní výtvarník, autor kulis
k premiéře Dona Giovanniho v Praze, autor uni-
kátních dekorací v zámeckém divadle v Lito-
myšli. Dodnes se dochovaly dvě opony a 16
kulisových souborů.  
230 let – 3. 9. 1786 se narodil Jan Hýbl, obroze-
necký spisovatel, novinář a překladatel, redaktor
časopisů. Pracoval v Turečkově tiskárně v Lito-
myšli jako korektor a významně se podílel na
činnosti tiskárny. 
130 let – 7. 9. 1886 se narodil Bohuslav Paďour,
učitel a ředitel škol ve Sloupnici, Litomyšli i v Ce-
rekvici nad Loučnou. Člen Sokola, Vlastimilu,
Sboru českých učitelů a dalších organizací.
120 let – 26. 9. 1896 se v Kladně narodil Svato-
pluk Klír, grafik, ilustrátor, navrhovatel umělec-
kých vazeb knih, profesor na gymnáziu
v Litomyšli.
75 let – 13. 9. 1941 zemřel v Litomyšli Bernard
Beniš, učitel a ředitel v Dolním Újezdu, vlasti-
vědný pracovník, člen mnoha organizací, činov-
ník Sokola, Hospodářského spolku a dalších.
Věnoval se regionální historii, autor Památníku
hospodářského společenstva pro soudní okres
litomyšlský. Zpracovával dějiny obce Osík.
75 let – 8. 9. 1941 se narodil Miroslav Kubík, pod-
nikatel v oboru plynárenství a obchodu, který za-
ložil v Litomyšli velkou dynamickou firmu. V roce
1999 mu byla udělena Cena města Litomyšle in
memoriam v kategorii podnikatel roku. 
65 let – 5. 9. 1951 zemřela Božena Jelínková –
Jirásková, malířka a spisovatelka, dcera Aloise
Jiráska, narozena v Litomyšli. 
10 let – 11. 9. 2006 zemřel MUDr. Eduard Hon-
zík, dlouholetý primář kožního oddělení  Ne-
mocnice v Litomyšli. 

10 let – roku 2006 byla dokončena unikátní
rekonstrukce původně renesančního zámec-
kého pivovaru v Litomyšli Josefem Pleskotem,
architektem roku 2014. V této památce, zapsané
spolu se zámkem na Seznam světového kultur-
ního a přírodního dědictví UNESCO, vzniklo ev-
ropské školící centrum se sály a ubytováním.
90 let – 28. září 1926 byla v prvním patře lito-
myšlského zámku, poskytnutému správou
thurn-taxisského velkostatku, otevřena
Městská obrazárna. Na jejím vybudování měl
vedle purkmistra Františka Laška velké zásluhy
učitel Václav Drbohlav. Základem galerie se stala
díla Antonína Dvořáka a Julia Mařáka.
95 let – 24.-25. září 1921 proběhly velké oslavy
70. narozenin Aloise Jiráska. Ve Smetanově
domě proběhl slavnostní večer s hudebním pro-
gramem, který zajišťoval pěvecký sbor Vlastimil
za řízení Břetislava Šťastného. Další den šel prů-
vod od radnice na Záhraď, na dnešní Jiráskovo
náměstí. Hlavní projev pronesl purkmistr Franti-
šek Lašek a na Buřvalce, kde Alois Jirásek bydlel,
byla odhalena pamětní deska.
125 let – 20. a 28. září 1891 bylo otevřeno mu-
zeum v budově bývalé reálky. Po oba tyto dny
bylo muzeum přístupno návštěvníkům zdarma.
Největší zásluhu na instalaci měl Quido Šimek,
který zapůjčil svou sbírku starožitností a numis-
matickou sbírku.  Muzeum navštívilo v tyto dny
2455 osob. 
180 let – 7. září 1836 se konala v Praze koruno-
vace posledního českého krále Ferdinanda
I. (V.) Dobrotivého, cestou ke korunovaci
z Vídně do Prahy přespal s manželkou Marií
Annou v zájezdním hostinci U Slunce v Litomyšli.

Připravila Lenka Backová

Vážení čtenáři, pokud máte tip na kulaté výročí,
které bychom v nejbližších měsících mohli zařa-
dit do rubriky Kalendárium, prosíme, napište na
e-mail: lilie@litomysl.cz. Děkujeme

Lenka Backová a Jana Bisová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

září 2016
Knižní čtvrtky ve středu jdou
do páté sezóny
Po Česku s Václavem Žmolíkem, to bude obsah
večera, kterým zahájí Knihkupectví a antikvariát
Paseka již pátou sezónu svých, každý měsíc
v kavárně Na sklípku konaných, literárních ve-
čerů nazvaných Knižní čtvrtek ve středu. 
Tento název odkazuje na dřívější jednotný uvá-
děcí den knižních novinek, protože první večery
byly věnované právě novým knihám. Postupně
začaly být programy koncipovány na různá té-
mata, například jaro v literatuře, čtení na dovo-
lenou, lázně a kavárny, čtvrtstoletí pádu totality,
erotika v literatuře, dialogy v české a světové li-
teratuře atd. Návštěvníci měli také možnost se-
tkat se s autory, namátkou Jiřím Rakem, Petrem
Šabachem, Tomášem Zmeškalem, Martinem So-
domkou, a pobesedovat o jejich tvorbě, ale také
s mladými regionálními tvůrci. Některé večery
přesahovaly z literatury do jiných oborů, napří-
klad hudby s Jiřím Šlupkou Svěrákem nebo lout-
kového divadla s ředitelkou Muzea loutkářských

kultur Simonou Chalupovou. Také jsme s Šárkou
Kučerovou zavítali do oblasti módy a to povídá-
ním o kloboucích. Čtení z literatury bylo často
doprovázeno klavírním doprovodem, převážně
v podání Magdy Žákové.
V nadcházející sezóně, kromě již výše zmíně-
ného, chystáme například představení nové
knihy o generálu Laudonovi s autory Pavlem Bě-
linou a Jiřím Kaše. Na říjen chystáme zajímavý
program, a to promítání Krvavého románu Fil-
mového studia Fragonard. Tento film natáčel re-
žisér Ladislav Horáček s kameramanem Ivanem
Beránkem na film 8 mm a letos byla dokončena
jeho digitalizace. Večer bude spojen s vystoupe-
ním Jiřího Šlupky Svěráka a mimořádně se ne-
bude konat Na sklípku a ani ve středu, ale
v klubu Kotelna v sobotu 22. října.  
Děkujeme všem návštěvníkům našich pořadů za
jejich přízeň a těšíme se na další setkávání.

Hana a Lubomír Švehelkovi

V kostele sv. Filipa a Jakuba
v Janově, který spadá pod lito-
myšlskou farnost, byla ke konci
loňského roku zahájena reno-
vace původních varhan, které
více než 60 let nejsou funkční
po požáru kostela. Požár sice
varhany nezničil, ale voda
během hašení. Jedná se o ná-
stroj z roku 1901, který zhoto-
vila pražská varhanářská firma
Schiffner, a během dalších 40
let byly celé varhany min. 4x
renovovány a rozšířeny. 
Při této příležitosti byl zpraco-
ván celý návrh opravy organo-
logem z hradecké diecéze
v částce 650 tisíc korun če-
ských.  Původní varhany byly
v listopadu loňského roku ro-
zebrány, funkční píšťaly ulo-
ženy na kůru kostela a renovace celé varhanní
skříně včetně její malby byla dokončena koncem
letošních prázdnin. 

Od 1. 7. 2016 byly zpuštěny we-
bové stránky http://adopcepis-
taljanov.cz , kde je popsána
celá historie varhan i postup
celé opravy. K tomu je zpraco-
ván celý rozpis 600 ks, které
varhany obsahují, a díky tomu
je možné si vybrat jakoukoliv
píšťalu, tu si adoptovat bez
dalších závazku pro dárce a fi-
nančně tak přispět na celkovou
opravu na číslo účtu 115-
2399060257/0100 u Komerční
banky. Poté vám bude zaslán
certifikát na příslušnou adop-
tovanou píšťalu. Snahou ce-
lého projektu je renovace
a oživení zašlých varhan s více
jak stoletou historii. Děkuji
všem mecenášům, kteří se po-
dílí nebo budou podílet na této

dobrovolné akci.
P. František Beneš, farnost Litomyšl, 

foto Luboš Jiskra

Adopce varhanních píšťal
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ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Litomyšlan tělem i duší. Své město má rád natolik,
že se rozhodl začít sbírat jeho záběry na starých
pohlednicích. Tímto vášnivým sběratelem, který
se o svoji zálibu dělí prostřednictvím internetu, je
PETR JANDÍK. Popovídali jsme si s ním nejen
o pohlednicích, ale i dalších jeho zálibách.

Jak jste se ke sbírání historických pohled-
nic dostal?
Tak to bylo zajímavé. Vůbec jsem netušil, že se
k tomu někdy dostanu. Přivedl mě k tomu
vlastně můj otec. On rád chodil na taková ta po-
sezení do hospůdky, kde si našel přátele, a jed-
nou si právě z takovéto „pochůzky” přinesl
fotografii. Fotografie je zajímavá tím, že v roce
1891 byla v Litomyšli povodeň. Řeka Loučná se
vylila ze svého řečiště přes „Smutný most”, dnes
je to most u hotelu Dalibor. Šest dní byla silnice
k nádraží uzavřena, tato fotografie mi zůstala,
a když jsem se k ní náhodou vrátil, tak už jsem
věděl, že staré záběry z Litomyšle jsou to pravé,
co mě bude zajímat. Pak jsem se přichomýtnul
v Janově k jedné zvláštní barevné pohlednici, kde
je konec nádraží, a říkám si, vždyť tam já jsem
za tátou vždycky chodil. Tam se ty mašinky otá-
čely. To byla pohlednice, která mě velmi zaujala.
Začal jsem jezdit po burzách a první taková
hlavní akce byla v Hradci Králové. Tam jsem žasl,
jaké množství pohlednic existuje. Co toho je a co
to všechno stojí, protože to k tomu také patřilo.
No, a tak jsem začal pohlednice sbírat. 

Vy jste si ale pohlednice nenechal jen pro
sebe, ale dělíte se o ně prostřednictvím we-
bových stránek http://pohledy.litomysl.net/...
Když jsem se sbíráním začal, tak se mi samo-
zřejmě všechny ty pohlednice moc líbily, ale ne-
věděl jsem, jak to mám honem řadit. Dával jsem
je do desek a už jsem ztrácel přehled o tom,
jestli už takovou pohlednici mám nebo nemám.
A někdy se i stalo, že jsem si koupil na burze po-
hlednici, kterou jsem již doma měl. S pomocí
mého kamaráda Jiřího Mlejnka vznikl nápad, dát
to všechno do počítače. Tak jsme to tam
všechno dali a s pomocí webových stránek
umožnili i ostatním se podívat na moji sbírku. Já
podle toho mohl sbírat další a další.

Jak obsáhlá je vaše sbírka?
Určitě jich ještě hodně existuje, které nemám,
a proto nechci určovat počet. Sběratelé pohled-
nic se řídí ne jenom záběrem, ale i barvou, deta-
ily a stářím. A tak nepovažuji konečné číslo za
důležité.

Kolik takové pohlednice na burze stojí?
To je velmi rozdílné. Jsou pohlednice, kterých
bylo vydaných hodně. Tam je cena přijatelná.
Dříve to bývalo tak 20-30 Kč, dnes kolem 100 Kč.
Ale jsou i dražší. 

Máte nějaké, které jsou vaše oblíbené?
To jsou určitě ty první, i když nejsou nejdražší
a nejvzácnější. Asi je to ta první, kterou jsem zí-
skal v Janově.

Jaká byla vaše největší výstava pohlednic?

Výstavu jsem měl jedinou a bylo to zásluhou
pana Švehelky. Známe se jako rybáři, slovo dalo
slovo a najednou z toho vznikla výstava. Ta byla
v roce 2007 v Portmoneu. Vystaveno bylo 154
kusů. Nyní mám vlastní vystavovací panel v Li-
tomyšli na poště. Tam pohlednice průběžně ob-
měňuji. Pohlednice začala svoji cestu na poště,
a proto jsem rád, že se tam znovu vrací. Česká
pošta mi vyšla vstříc a tímto jí děkuji.

Máte ještě nějaké jiné koníčky?
Mým úplně prvním koníčkem byla myslivost,
protože můj otec byl myslivec. Pak jsem se také
dostal k rybaření, kdy můj kamarád jednou po-
vídá, pojeď se mnou na ryby. Tak jsem jel na ryby
a rybaření se stalo také mým velkým koníčkem.

A jaké bylo vaše zaměstnání?
Já jsem celý život pracoval tady v Litomyšli. Byl
jsem rok vychovatel na internátu ZTS v Litomyšli

Vášeň Petra Jandíka: historické pohlednice

Pohlednice z archivu Petra Jandíka

Postavit svůj dům na skále

Přátelé, 
skončila obvyklá doba dovolených a prázdnin,
a tak děti i dospělí se vrací ke své základní čin-
nosti. Děti a studenti k pokračování ve svém vzdě-
lávání, dospělí pak ke své profesní práci. Každý
člověk by měl svůj život zakotvit na pevném bodu,
nebýt přelétavý, tedy podle Ježíšových slov ,po-
stavit svůj dům na skále´. Toho se dosahuje vý-
chovou. Nejprve nasloucháme svým rodičům
a učitelům a postupně přebíráme odpovědnost za
každé své rozhodnutí. Už ve Starém zákoně
čteme – Cti svého otce i matku. Zásada, která má
vždy oprávněné místo ve společenství lidí. Příkaz
na první pohled zavazující děti, avšak ne méně
i rodiče. To totiž předpokládám, že dokazují svůj
vztah, že jsou otci i matkami.
Vzpomenu tu problém, se kterým se mi svěřil
jeden tatínek, říkal: „Myslel jsem si, že nyní
během prázdnin budu mít čas věnovat se dětem.
Přitom jsem byl tak vyčerpaný, že jsem si potře-
boval ode všeho oddechnout.” A děti? Mnoho
času na ně nezbývalo. Mnozí by mohli říci, je
tomu tak podobně i u nás. Plánujeme, jak se bu-
deme věnovat dětem, a potom jsou dva týdny
pryč a opět z toho moc nezůstalo. Jeho nejstarší
bude mít šestnáct roků, potřeboval by konečně
jednou svého otce, který mu radí, nejenom ně-
kolik minut a to tak, že ukazuje jen na jeho
chyby. Vždyť to musí človíček v jeho věku zpra-
covat, musí se s tím vyrovnávat. Ten druhý má
právě jedenáct roků. Po prázdninách začíná
v nové škole, bude mít nové učitele, spolužáky
a také nové předměty a každý den nový nápad,
co by mohl postavit, udělat. Třetí má za sebou
první třídu. Ještě že s ní nejsou problémy, a to
otec přiznává s pocitem viny. Já ani nevím, zda
pozná všechna písmenka v abecedě. A poslední
– jeden a půl roční dcera – ještě netuší, co
mohou otcové a matky svým dětem dlužit. Ta
žije, spoléhajíc na ně s úplnou samozřejmostí,
s otevřeností ještě nezklamané duše. Jsem si
jistý, že můj známý se svým dluhem vůči dětem

není ojedinělý. Mnozí by si to měli přiznat. 
A jednoho dne děti odcházejí z domu a mnozí
rodiče cítí, že je už pozdě, nebo najednou vidí,
že mnohé zanedbali. Jaký obraz si mohou v sobě
o otci, o matce, o rodině, o ochotě pomoci jeden
druhému udělat. Naše formy zacházení jsou je-
jich rozhodující zkušeností, nemluvě o návycích,
které si z domu odnášejí v oblasti náboženského
života. Často se mluví o tom, jak těžko se plní
výchovné poslání především v rodině. Naše děti
jsou mnohé „kazatelny”, ze kterých dostanou
rady do života, bohužel jen teoretické. Mladá ge-
nerace se setkává s mnohými výzvami, radami,
reklamou, veřejným míněním, módními vlnami
v kultuře, v oblékání. Naši dospívající ještě ne-
jsou připraveni na život, nedovedou si vybrat tu
nejvhodnější možnost a cestu pro rozvoj své
osobnosti. Nikde se to přeci neučí. Občas jsou
v pokušení vybrat si tu nejlehčí, bezprostřední,
tu, která je po ruce, co je nestojí námahu, záva-
zek a úsilí. Slyším, že cesty, po kterých se ubírají
jejich děti, jsme jim neukázali my. Rozhodnutí,
která dělají, jsme jim neporadili my. To ale není
řešení. Zodpovědnost rodičů, vychovatelů, uči-
telů není o nic menší. Máme udělat všechno
proto, abychom pomohli dětem v každodenním
životě růst s pravými hodnotami a ne jen zdán-
livými. To je pak postavený dům na skále. Před
léty vyšla kniha Děti ze stanice ZOO. Jediná
osoba, která si nevšimla, že čtrnáctileté děvče
už prošlo všemi zkušenostmi od drogy po pro-
stituci, byla její matka, která žije s iluzí, že její
dcera je dobré, správné děvčátko, odolné vůči
nástrahám světa. Je třeba vidět všechno, třeba
si otevřít oči, zajímat se o to, co naše děti dělají,
i když nemusíme zasahovat do každé záležitosti.
Je třeba přimhouřit oko nad věcmi méně důleži-
tými a závažnými, ale je třeba rázně zasahovat
do věcí, které jsou podstatné. Přesto dospělí po-
rušují toto pravidlo. Nic nevidí, zasahují ne-
vhodně, nedůsledně v rozhodujících situacích,
takto by neměla vypadat výchova vytvářející
poctivý základ života. V tom se mnou asi sou-
hlasíte všichni.

František Beneš, římskokatolická církev

ZAMYŠLENÍ

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Vodní valy v srpnu • Pivní festiválek
• Město a městská architektka ve finále speci-
alizované soutěže • Zahrada u vily Jindra je krás-
ným veřejným parkem • Svět kostiček LEGO na
velké a hravé výstavě • Festival barokní tradice
Off The Wall vol.3 2016 • Houslové kurzy navště-
vují studenti z celého světa • Zázemí pro náv-
štěvníky odpovídající dnešní době • Letní
Atletický mítink 2016 • Tisková konference srpen
2016 • Myslivna u Budislavi se změní v rekreační
objekt

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

a potom to byla firma Silnice Litomyšl. Nejprve
jsem pracoval manuálně, tenkrát jsme dělali
všude asfaltové silnice, byly většinou prašné.
Postupem času jsem se dostal na technika
a tam jsem objezdil celou republiku, protože
jsem zajišťoval opravy vozidel a nová vozidla.

Vedete ke sbírání pohlednic i děti nebo
vnoučata? Pomáhají vám s tím?
Protože můj koníček není počítač, jak jsem se již
zmiňoval, byl jsem rád, že se můj patnáctiletý
vnuk Samuel nabídl, že mi s tím pomůže. To je
můj hlavní pomocník přes počítač. Poznává při
tom i starou Litomyšl. Jeho mamka – moje dcera,
má o to také zájem, a tak doufám, že bude
někdo, kdo v tom bude pokračovat.   

Ptala se Ilona Suchá
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Neziskové projekty z Litomyšlska
bojovaly o čtvrt milionu korun
Integrace hendikepovaných žáků do výuky, spe-
ciální sportovní i zdravotní pomůcky a příspěvek
na koupi devítimístného automobilu pro dětský
domov představují vítězné neziskové projekty,
které letos na Litomyšlsku získaly jednorázovou
finanční podporu od Saint-Gobain Adfors CZ.
Grant v celkové výši 250 tisíc korun společnost
rozdělovala již potřetí. V letošním roce o něj sou-
těžilo celkem 27 žadatelů ze sociální oblasti,
ekologie, kultury a sportu.
Finanční podporu tentokrát získaly především
projekty zaměřené na pomoc dětem a mládeži.
„Máme obrovskou radost. Díky tomuto daru mů-
žeme pro mého vnuka na základní škole zajistit
asistenta pedagoga, bez kterého by vzhledem
k jeho postižení nebyla výuka vůbec možná,”
říká s nadšením Radka Horáková, babička sed-
miletého Marečka z Dolního Újezdu, který trpí
lehkým mentálním postižením. Obdobné pomoci
se díky žádosti Petry Hánělové z Litomyšle
stejně jako již v minulých letech dostane i jejímu
synovi Tomáškovi s poruchou autistického
spektra a jeho spolužačce Kačence, které výuku
komplikuje porucha učení.
Na Litomyšlsku byl dále podpořen oblíbený Ba-
sketbalový klub Litomyšl, který může díky fi-
nanční podpoře nakoupit speciální basketbalové
koše pro děti do 12 let. Hiporehabilitace Baneta,
která pomáhá dětem s mozkovou obrnou, autis-
mem či Downovým syndromem pomocí rehabi-
litace jízdou na koni, grant uplatní na nákup
zdravotních a jezdeckých pomůcek. Dětský dům
Polička pak získané prostředky využije k pořízení
devítimístného auta na přepravu dětí na tábory
a jiné akce, čímž dlouhodobě ušetří na provoz-
ních nákladech.
Grant byl rozdělován mezi žadatele z Litomyšl-
ska a Znojemska, kde má společnost Saint-Go-
bain Adfors CZ výrobní závody. „I tento rok jsme
rozdělili čtvrt milionu korun osobám a projek-
tům, kterým finanční podpora smysluplně po-
může. Podporování oblíbených aktivit a snahu
o zkvalitňování životní úrovně v krajích našich
zaměstnanců považujeme za samozřejmost,”
říká Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti.
Seznam vítězů Litomyšlsko: Radka Horáková –
Zajištění asistenta pedagoga pro Marka Horáka,
který je indisponován lehkým mentálním posti-
žením, Hiporehabilitace Baneta – Příspěvek na
nákup rehabilitačních pomůcek a přispění na

Starostové a nezávislí (STAN)
do vedení kraje patří

Vážení občané, je mi ctí ujmout se role lídra kan-
didátky Starostů a nezávislých v Pardubickém
kraji, kteří jdou do voleb samostatně, a přijímám
tuto nabídku s pokorou ke svým spolupracovní-
kům a podporovatelům i k občanům Pardubic-
kého kraje.
S mnohými starosty se spoustu let potkávám a
spolupracuji, protože jsem už 8 let členkou hnutí
STAN. Je to hnutí, které je myšlenkově v souladu
s mou prací a s mými názory na život. Roky
pracuji v celostátním výboru STAN a čtvrtý rok
zastupuji naše hnutí v Zastupitelstvu Pardubic-
kého kraje. Díky tomu se dobře orientuji v legis-
lativě a úkolech územních samosprávných
celků, obcí i kraje.
Již 14 let jsem starostkou Morašic u Litomyšle a
místopředsedkyní Mikroregionu Litomyšlsko.

Moje práce mě baví a vidím za sebou její vý-
sledky. Umím řídit obec a tyto zkušenosti mě in-
spirují v záměru pomáhat i při řízení kraje.
Upřednostňuji pomoc venkovu – obcím i měs-
tům – v oblasti rozvoje škol a vzdělanosti,
ochrany půdy a životního prostředí, zachování
pošt a rozvoje dalších oblastí vedoucích k sobě-
stačnosti venkova a malých městských částí.
Mojí přidanou hodnotou je pracovitost, houžev-
natost, nebojácnost pojmenovat věci pravými
jmény, pochopení lidí v jejich problémech a po-
třebách, schopnost dotáhnout věci do konce.
Nejvíce hrdá jsem na své bezvadné děti, že se
mi podařilo je tak hezky vychovat. Ve volném
čase rekreačně ráda sportuji, nejvíce mne baví
turistika a vycházky do přírody, čtu knihy, mám
ráda psychologii. 
Díky pomoci ostatních kolegů v hnutí STAN
pevně věřím v úspěch při krajských volbách v
Pardubickém kraji. Máme hotový volební pro-
gram, ustanovenou stínovou radu a padesátič-
lennou kandidátní listinu. Celkový počet
registrovaných příznivců STAN v našem kraji je
k dnešnímu dni 152, z toho 108 starostů. 
Sledujte nás na facebooku Stanujeme.STAN a na
www.stanujeme-pk.cz 

Mgr. Hana Štěpánová,
kandidátka na hejtmanku Pardubického kraje

za hnutí Starostové a nezávislí
a zastupitelka Pardubického kraje

PLACENÁ INZERCE

provoz Hiporehabilitace Baneta, která pomáhá
dětem s mozkovou obrnou, autismem či Downo-
vým syndromem, Petra Hánělová – Zajištění
asistenta pedagoga pro Tomáše Háněla s poru-
chou autistického spektra a Kateřiny Kmoškové
se specifickou poruchou učení. Včetně přispění
na související nutnosti (pedagogické pomůcky,
prostor, tvorba individuálních plánů), Dětský
domov Polička – Příspěvek na nákup devítimí-
stného auta na přepravu dětí na tábory a jiné
akce, kvůli kterým musí DD Polička neekono-
micky objednávat autobus, BK Litomyšl – Pří-

spěvek na nákup speciálních basketbalových
košů s možností snížení výšky košů pro děti do
12 let.
Vítězové Adfors Grantu 2016 byli vybráni gran-
tovou komisí na základě hlasování, kterého se
zúčastnilo 512 zaměstnanců společnosti.
O grant mohly žádat neziskové organizace i fy-
zické osoby z příslušných regionů od 1. dubna do
15. května 2016. Celkem se přihlásilo 27 projektů
z okresu Svitavy, Ústí nad Orlicí, Znojmo a Mo-
ravský Krumlov. Na Znojemsku grant získali ža-
datelé například za účelem nákupu
bezpečnostních branek tamního fotbalového
klubu či zajištění lázeňského pobytu pro osmi-
letého chlapce, kterému byl opakovaně diagno-
stikován zhoubný nádor.

Markéta Moravcová
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Letní orchestr mladých 
v Litomyšli posedmé

Na letošní ročník se sjelo 48 účastníků. Kon-
krétně 47 umělců tvořilo orchestr, k němuž se
připojila sólová houslistka Marie Mátlová. Sou-
středění samotné probíhalo pod taktovkou
předního českého dirigenta, klavíristy, cemba-
listy, pedagoga, editora Vojtěcha Spurného
a jeho kolegy Roberta Kružíka, violoncellisty
a šéfdirigenta. „Trénujeme celý týden – dvou
a více fázově společně. Kromě toho se pracuje
také v dělených zkouškách ve skupinách jednot-
livých nástrojů a pak individuálně. A proto tu
mám také kolegu dirigenta. Sám bych to ani ne-
odzkoušel,” popisuje dirigent Vojtěch Spurný
a dodává: „Jsem moc rád, že tu se mnou je Ro-
bert Kružík. I pro dirigenta je to velký nápor.
Všechno musí přestát. Může za mě tedy převzít
polovinu starostí. Navíc je to dirigent ,par excel-
lence´. Mladý ale už s velkou praxí.” Letní
orchestr mladých vystoupil počtvrté v podobě
symfonického tělesa, místo původního čistě
smyčcového. „Smyčce jsou ti čistí amatéři, za-
tímco ,dechaři´ jsou studenti hudebních střed-
ních či vysokých škol, tedy budoucí profesionální
hudebníci,” vysvětlil Vojtěch Spurný. 

Koncerty jsou financovány převážně z grantů
a od různých sponzorů. To zajišťuje Společnost
Legato z.s., reprezentovaná Lenkou Malou. Ta
„hraje první housle” i v samotném orchestru. „Za-
čala jsem jezdit asi v roce 2000 jako šestnáctiletá
účastnice – houslistka. Asi dva roky nato se změ-
nila organizace a já jsem se mohla zapojit do ve-
dení. Pak jsme díky letnímu orchestru založili

sdružení Legato z.s., kterým jsme orchestr zaští-
tili ve spolupráci s Českou hudební společností.
Litomyšl jsme si z mnoha důvodů nakonec oblíbili
a jezdíme sem teď už pravidelně sedmým rokem.
Najde se zde zhruba kolem 55 hráčů dohromady,”
řekla Lenka Malá a pokračovala: „Jádro smyčco-
vého orchestru je pražské, hráči na žesťové ná-
stroje jsou z Moravy.” Mladá maminka
tříměsíčního miminka se účastní i jako aktivní
členka souboru. „Letos to pro mě bylo organi-
začně velmi náročné, protože mám malé mi-
minko. Ale já si tu akci nikdy nenechám ujít,
protože mě to hrozně baví. Tak jsem vzala
s sebou miminko i manžela a všechno to nakonec
,klaplo´. V minulosti jsem několikrát dělala i kon-
certní mistryni, ale ta organizační složka je poně-
kud náročnější, tak jsem od toho ustoupila. Ale
nenechám si ujít být součástí orchestru, protože
to je na tom vlastně to nejkrásnější. „ 
A co je skutečně tím nejvýznamnějším na tomto
uskupení hudebníků? Kouzlo myšlenky tohoto
souboru nejlépe definoval dirigent Spurný:

Vojtěch Spurný

„Prvotní záměr byl spojit budoucí profesionální
muzikanty s těmi amatérskými, neboť si mohou
navzájem něco dát. Pokud citlivě zvolíte správný
repertoár a správné metody, tak ti amatérští hu-
debníci jsou velice motivováni tím, že hrají vedle
budoucích profesionálů. Současně ti budoucí pro-
fesionálové, kteří můžou tíhnout k určitému sy-
stému rutiny, zase mohou dostat impulz a získat
nový osvěžující pohled, když sedí v nějakém tě-
lese s amatérem, který tu hudbu prostě miluje.”
Známý umělec nezapomněl zmínit také určité li-
mity tohoto druhu souboru: „Může se vám stát,
že si někdo zničí ruce nebo namůže šlachy, pro-
tože není zvyklý trénovat v takovém rozsahu.
Toto všechno musíte celou dobu vyvažovat. Pro
amatéry je to sice ohromně náročné. Ovšem zá-
žitek, že si mohou zahrát velký symfonický reper-
toár, to celé vyvažuje.” Jeho slova potvrdila věrná
violoncellistka Kateřina Brunová, která se účastní
Letního orchestru mladých skoro 20 let. „Lektoři
dobře znají naše limity,” zdůraznila hudebnice,
povoláním lékařka, a dodala: „Co mě na orchestru
skutečně fascinuje, je to, jakých pokroků lidé –
myslím neprofesionálové – jsou schopni za týden
cvičení udělat. Pro mě osobně je těžké vydržet
šest hodin denně zkoušet a pak ještě samostatně
cvičit. Myslím si, že je to těžké i pro moje nepro-
fesionální kamarády. Ale na druhou stranu je
skvělé, že dirigenti nepolevují a ,neodmávnou´ to
stylem ,to jsou jen amatéři´. Cvičí s námi pečlivě.” 
Pro amatérské hudebníky není zásadní, že zažijí
závěrečný koncert. Podle slov dirigenta je tím lo-
gickým vyvrcholením práce všech v souboru.
„Druhá věc je, aby si tady z toho celého i něco od-
nesli. Aby zažili, jak se hraje Mozart, jak se hraje
Dvořák... Současně je zásadní, aby si zvnitřnili ně-
jaké pracovní návyky, které si pak ponesou dál do
života. Samozřejmě také, aby se od absolventů
a profesionálů naučili i něco pro sebe – jak zlepšit
svou hru, svůj vlastní přístup ke cvičení a po-
dobně,” uzavřel Vojtěch Spurný. Na závěrečném
koncertu tedy zazněly tóny menuetu G. F. Hän-
dela, tklivé tóny srdce drásajícího koncertu pro
sólové housle a orchestr Maxe Brucha, aby se na
závěr dotkl duší přítomných diváků Antonín Dvo-
řák s nelehkou VII. symfonií d moll, op. 70. 

Martina Přibylová, foto Jana Bisová

Učitel tělocviku, advokát, anestezioložka a další amatérští muzikanti z celé republiky se letos
opět spojili s profesionálními hudebníky v jedno symfonické hudební těleso. Desetidenní inten-
zivní program již 32 let propojuje hudebníky profesionály a praktikující hudebníky amatéry,
z toho sedm let v Litomyšli. Program byl zakončen 20. srpna závěrečným koncertem v kostele
Povýšení sv. Kříže. 
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Po stopách let minulých – díl 55
Hola, hola, škola volá

SERIÁL

Máme zde září a s ním začátek školního roku.
Vybrali jsme proto ze sbírek Regionálního
muzea v Litomyšli historické fotografie, které se

ke školám a vzdělávání v našem městě váží. 
Ve spolupráci s Martinem Boštíkem

připravila Ilona Suchá

Vyhlášení termínu deratizace města
Město Litomyšl v souladu se zákonem č. 258/
2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, provádí
celoplošnou deratizaci města jako předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění (hlava III.
uvedeného zákona). Podle § 96 uvedeného zá-
kona město Litomyšl doporučuje, aby fyzické
a právnické osoby vlastnící nebo užívající nemo-
vitost na území města provedli na vlastní náklad
deratizaci, a vyhlašuje termín celoplošné derati-
zace města na období září 2016.
Důležitou podmínkou úspěchu akce je její prove-
dení v jednotném termínu, celoplošně a dů-
sledně. Z tohoto důvodu žádáme všechny
občany, organizace a podnikatele na území
města Litomyšl o maximální spolupráci a prove-
dení deratizace ve svých objektech. Před vlast-
ním deratizačním zásahem je nezbytné provést

na svých nemovitostech účinná opatření proti
vniknutí škodlivých hlodavců a vyčistit objekty od
nepotřebných předmětů a zbytků rostlinného
a živočišného původu, aby neskýtaly pro hlo-
davce zdroj potravy.  
Deratizaci v městských objektech, zařízeních, na
veřejných prostranstvích a v městské kanalizační
síti bude provádět odborná firma MVDr. Radovan
Šindelář – Servis 3xD, J. Glazarové č. 9e, 779 00
Olomouc, tel. 585418391, 603400300 nebo email
servis3xD@servis3xd.cz. V případě  zájmu má
firma dostatek kapacit k provedení deratizace
i v jiných objektech. Uvedená firma použije k de-
ratizaci preparáty s účinnými antikoagulačními
látkami, schválenými hlavním hygienikem a pro-
jednané s veterinární správou. Nástrahová látka
bude obsahovat bezpečnostní složku BITREX,

která by měla zamezit zneužití jedovaté nástrahy
u necílových organismů dle EU. Přesto z preven-
tivních důvodů doporučujeme občanům zvýšenou
opatrnost. Nástrahy nejsou pro člověka prudce je-
dovaté, mohou však poškodit zdraví. V případě
zjištěných závad v zabezpečení nástrah na veřejně
přístupných místech nebo při vzniku nenadálých
událostí je možné toto nahlásit nebo  více infor-
mací o konkrétním složení nástrahových přípravků
zjistit na výše uvedených telefonních číslech firmy
3xD nebo na MěÚ Litomyšl, Odboru místního hos-
podářství (tel. 461 653 360 – 362).
Dále žádáme občany, pokud mají informace
o nadměrném výskytu hlodavců v okolí budov ve
vlastnictví města,  městské kanalizační síti nebo
na veřejných prostranstvích, aby  tyto poznatky
nahlásili v co možná nejkratším termínu Odboru
místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.                        

Pavel Jiráň, vedoucí odboru 
místního a silničního hospodářství

Budova technické školy (tehdy Zemské odborné
školy Masarykovy), v níž byla v době konání kra-
jinské výstavy od 29. 6. do 28. 7. 1929 živnostenská
expozice.

Pohled do ulice Rektora Stříteského ze Šantova
náměstí. První dům je tehdejší dívčí škola (nynější
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany). Před
školou postává skupina dětí.

Nová dívčí škola a pedagogický ústav. Boční po-
hled na nedávno dokončenou pedagogickou školu
od Smetanova domu. 

Tři mladí chlapci stojí ve třídě některé z litomyšl-
ských škol u dvou stolů a patrně konají fyzikální
pokusy. Snad z let 1954–1955

Dívčí třída obecné školy z Litomyšle na výletě
u Němčic. Dívky stojí a sedí na stráni, vzadu stojí
učitelka.

Pohled na budovu piaristického gymnázia, dnes
muzea, od kláštera. 

Budova bývalé městské reálky na Zámecké ulici,
postavená v letech 1871–1873. Dnes I. základní
škola.

Svátek knihy. Třída plná dětí sedících v lavicích nad
otevřenými knihami. Uprostřed tabule s nápisem
„Otevřeme svá srdce knize! Kdo miluje knihu, nikdy
nebude postrádati věrného přítele, moudrého rádce,
veselého společníka a silného utěšitele v každé
strasti.” Vpravo od tabule stojí učitelský sbor. 

Skupinová školní fotografie blíže neurčené třídy
malých dětí z 22. 5. 1922. Děti sedí ve třech řadách,
uprostřed nich je paní učitelka
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Události ve fotografiích

Návštěva z Poslanecké sněmovny: Ve středu
24. srpna navštívil Městský úřad Litomyšl místo-
předseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek.
Starosta města Radomil Kašpar společně s ře-
ditelkou litomyšlského centra sociální pomoci
Alenou Fiedlerovou ho seznámili se záměrem
stavby Domova pro seniory. Úmysl i samotný
projekt hodnotil místopředseda pozitivně a při-
slíbil v rámci svých možností pomoc.

Křížem krážem prázdninami: I během letošních
prázdniny realizovalo město Litomyšl v prosto-
rách rodinného centra na Toulovcově náměstí
projekt Křížem krážem prázdninami. Zapojit se do
něj mohly děti prvního stupně základních škol. Če-
kaly na ně například hry, výtvarné činnosti, kou-
pání na plovárně, výlety a mnoho dalšího. 

Boží muka na Benátky: Boží muka při výjezdu
na Benátky, nedaleko křižovatky ulic Průmyslová
a Trstěnická, září „novotou”. Tzv. Poklona totiž
prošla opravou, kterou společně s městem Lito-
myšl financovala firma Dukor. „Rádi bychom po-
děkovali této společnosti, jmenovitě panu
Nádvorníkovi, nejen za finanční příspěvek, ale
i aktivní účast na realizaci obnovy těchto božích
muk,” sdělil vedoucí Oddělení rozvoje MÚ Litomyšl
Antonín Dokoupil. Oprava božích muk, včetně ob-
novy malby, stála zhruba 115 tisíc korun. 

Litomyšlský pivní festiválek: VII. ročník Lito-
myšlského pivního festiválku se uskutečnil v so-
botu 6. srpna opět na Toulovcově náměstí. Po
celý den k popíjení několika druhů piva hrály ka-
pely různých žánrů. Nechyběly ani oblíbené
„pivní” soutěže.

Letní atletický mítink: V sobotu 6. srpna se na
stadionu Černá hora uskutečnil tradiční letní at-
letický mítink. Soutěžilo se ve čtyřech disciplí-
nách – sprinterský trojboj, výška, koule a disk.
Odkaz na výsledky naleznete na www.atletikali-
tomysl.estranky.cz/clanky/letni-mitink/.

Začaly opravy soklu pomníku litomyšlského
rodáka: Restaurátoři kamene zahájili práce na
soklu pomníku Bedřicha Smetany, dojít by mělo
hlavně k jeho renovaci a odstranění měděnky.
Práce by měly být hotové do konce roku.

Foto Tomáš Čermák

Effatha: V sobotu 13. srpna se v kostele Pový-
šení sv. Kříže uskutečnil závěrečný koncert Kurzu
zpěvu pro děti a mládež Effatha. Kurz určený pro
mladé zpěváky od 9 let probíhal v Litomyšli od 7.
do 13. srpna. Zpěváčci se na něm učili novým pís-
ničkám a součinnosti v pěveckém sboru.

Foto Tomáš Čermák

Benefiční tenisový turnaj: V pátek 29. července
si organizátoři Toulovcových prázdninových
pátků, Centrum sociální pomoci Litomyšl a Farní
charita Litomyšl převzali ve Sportcentru v Líbán-
kách šeky. Díky tenisovému benefičnímu turnaji
se rozdělilo 100 tisíc korun. 

Protihluková opatření u Kornic: V pondělí
1. srpna měli občané Kornic možnost se seznámit
s protihlukovými opatřeními plánovanými na trase
D35 kolem obce. Projektanti uvedli, že se počítá
se 700 až 800 metrů dlouhou protihlukovou stě-
nou, která by měla splnit limity hluku pro intenzitu
dopravy do roku 2040. Část trasy kolem Kornic
projektuje další tým, s jehož návrhy mají být Kor-
ničtí seznámeni na veřejném projednání. V tomto
případě probíhá koordinace na rozhraní staveb. 

V Litomyšli věnovali na Konto Bariéry přes 12
tisíc korun. Projekce Kinematografu bratří Ča-
díků, které se uskutečnily ve druhém srpnovém
týdnu, přilákaly na Smetanovo náměstí každý
večer několik set diváků. I přes částečnou nepří-
zeň počasí diváci v Litomyšli v porovnání s jinými
podobně velkými městy na stejné trase věnovali
na charitu nejvyšší částku. Na dobrovolném
vstupném, jehož výtěžek byl věnován na konto
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, se v Litomyšli
vybralo 12 117 korun. 

Prokop Souček, foto Ilona Suchá

Farní charita Litomyšl pořádá

Taneční pro mládež
v Lidovém domě

od soboty 17. září, v 17 hodin

volná místa pro chlapce    
a taneční páry

přihlášky: www.litomysl.charita.cz
lidovydum@lit.cz,  tel. 731 460 663
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Vlastimil zazpíval esperantistům
O prázdninách se konal v Nitře 101. světový kon-
gres esperanta za účasti 1 260 esperantistů z 60
zemí světa. Někteří jeho účastníci, především ze
vzdálenějších zemí, využili cestu na kongres
i k návštěvě České republiky. Tak zvaný předkon-
gres  organizoval Český esperantský svaz s pod-
porou Pardubického kraje. 
Centrem českého esperantského dění se staly
Svitavy, zejména díky jedinečnému muzeu Espe-
ranta. Svitavy přivítaly téměř 40 esperantistů ze
4 kontinentů, největší zastoupení měli Japonci,
Brazilci, ale účastníci byli také z Koreje, Francie,
Německa, USA, dokonce i z Austrálie. Po náv-
štěvě Olomouce byl celý další den věnován
městu Litomyšli, kde účastníci navštívili závod
Adfors, poobědvali na Karlově, prohlédli si
zámek, piaristický kostel i náměstí. Někteří se
poklonili na hřbitově památce esperantského
spisovatele Karla Píče. Milým překvapením pro

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Prázdninový
zážitek
Rozhodli jsme se využít červencových svátků
k pobytu v Beskydech. Bylo dusno, a protože
sedmiletý synek se rád cachtá, rozhodli se pro
osvěžení na koupališti v Litomyšli. Před přichá-
zející bouřkou jsme byli u vstupu sami a ve dvě
odpoledne jsme pro dva dospělé a dítě koupili
za 210 Kč celodenní vstupenky, jejichž čárový
kód moc na turniketech nefungoval. Měl jsem
v úmyslu se proběhnout přilehlou naučnou stez-
kou Černá hora, tak jsem na to upozornil slečnu
na vstupu, abych neměl problém s návratem.
Odvětila, že nemají návratky, takže když jsem
koupaliště opouštěl, dal jsem jí do okénka svou
vstupenku a běžel se zpotit. Při návratu už moje
vstupenka byla fuč, zato tam na mě čekalo tříč-
lenné komando bíle oděných zaměstnankyň
a zle se na mě obořilo, co si to jako představuju,
že se z koupaliště odcházet nesmí, že jim rozbiju
turniket (kterého jsem se ani nedotkl). Princip
jsem nechápal, tak jsem se zmohl jen na dotaz,
jak se to dělá, když si zapomenu v autě plavky.
Dámy pohotově odvětily, že jsem nešel do auta
(zřejmě jsem byl sledován). Zatčen ani jinak per-
zekuován jsem nebyl a spěšně jsme před deš-
těm spolu s ostatními šťastnými rekreanty
opustili zařízení. Slečně jsem poděkoval za
skvělý zážitek a slíbil, že už se tam nikdy neuká-
žeme. Hladina adrenalinu mi k normálu klesla až
u Lipníku nad Bečvou.

Zbyněk Zeller, Semily
Odpověď: 
Vážený pane Zellere,
dovolíme si reagovat na Váš dopis, ve kterém
popisujete chování personálu koupaliště v Lito-
myšli. 
Rádi bychom uvedli, že naši zaměstnanci postu-
povali v souladu s návštěvním řádem a pokyny
vedení koupaliště. Ve zmiňovaném dokumentu,
ale i na pokladně informujeme, že zakoupená
vstupenka je sice celodenní, ale v případě opuš-
tění koupaliště už není možné se vrátit zpět.
Pokud návštěvník koupaliště opustí a rád by se
do areálu vrátil, musí zaplatit vstupné znovu.
V případě, že si host cokoli zapomene v automo-
bilu, je možné po předchozí domluvě s personá-
lem na chvíli koupaliště opustit. 
Zaměstnankyně na pokladně Vás při odchodu,
kdy jste jí sdělil, že si jdete zaběhat a vrátíte se,
upozornila, že to již není možné. Při Vašem ná-
vratu se personál nesetkal se snahou domluvit
se, ale naopak zaznamenal Váš pokus dostat se
bez vstupenky přes turniket. Ten pískáním upo-
zorňoval na neoprávněný vstup, a jelikož není
stavěný na takové průchody, vyžádalo si to se-
rvisní opravu. Naši zaměstnanci jednali, jak nej-
lépe to v dané situaci šlo, ale setkali se pouze se
zarážejícím chováním.

Za litomyšlskou plovárnu Zdeněk Kocman

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

Nové knižní tituly v městské knihovně
Kubica Mary – Andílek, Jedlička Ivan – Červený
mustang se…, Nedoma David – Druhou nohou
v hrobě, Pivodová – Kriminální případy ze…, Sten
Viveca – Krvavý slunovrat, Beran – Nové případy
četnické…, Winman Sarah – Rok zázraků, Gruber
Václav – Z tebe peklo ráj, Unger Gert F. – Divoké
časy: jubilejní…, Mathewson R. - Dohoda s lá-
skou, Češka – Láskyplná smrt, McDermid Val –
Střepiny ticha, Nachtmanová – Vdaná potvora,
Roughol – Povolání žebrák: můj…, Robb J. D. –
Smrtící sliby, Jeffries – Umění hříchu: hříšní…,
Nordland Rod – Milenci: Romeo a Julie, Knaus-
gard Karl – Můj boj. 1, Smrt v rodině, Rowell Ra-

inbow – Nedej se, Stein Garth – Záblesk světla,
Driscoll – Dárek na rozloučenou, Paige Laurelin
– Závislá na tobě, Young – Hrdina, Morrow – Pa-
dělatelé, Osborne – Černá káva, Šoltész Pavel –
Případ sváteční sukně, May Peter – Útěk, Quinn
Julia – Všechny tvé polibky, Francis Felix – Vydě-
rač, Pakosta – Pruská okupace Litomyšle, Dole-
žalová – Osud jménem Ležáky, Šebesta Ondřej
– Pouť do Santiaga de…, Paulík Ivo – Brdy, Jan-
čařík – Na kole s Michalem, Turecká – Nalož to:
kujme pi(c)kle v…, Holden Wendy – Narodili se,
aby přežili, Ptaszek Matěj – Posekej si ten tráv-
ník, Rosen R. D. – Děti, které přežily:…

cizince byl půlhodinový koncert pěveckého
sboru Vlastimil v kostelíku na Toulovcově ná-
městí. Vlastimil, i když o prázdninách nezkouší,
připravil pro ně pestrý program, jehož vyvrcho-
lením byla esperantská hymna. Nadšení poslu-
chači si vynutili i přídavek. Pro většinu zpěváků
to byl první kontakt s mezinárodním jazykem
esperanto. V tomto jazyce zpíval Vlastimil při
své dlouhé historii poprvé. Organizátoři ze Svi-
tav litovali, že mezi esperantisty nepřišla přes
veškerá pozvání kabelová televize a nepřiblížila
dojmy účastníků při návštěvě Svitav a Litomyšle.
Skupiny našich i zahraničních esperantistů nav-
štěvují Litomyšl každoročně, znají jména a dílo
litomyšlských esperantských spisovatelů Píče,
Bubeníčka, Šotoly a pídí se po Píčově hrobě na
zdejším hřbitově. Nechápou, proč není uveden
mezi významnými hroby. 

Petr Jonáš

Krátce
Do pokladničky sbírky na „živé” zvony se

v kostele Nalezení sv. Kříže vybralo za poslední
3 měsíce 58 tisíc korun. Celkem dárci přispěli 142
tisíci korunami. Sbírka na „živé” zvony do piaris-
tického kostela trvá od února 2014. Díky pomoci
dárců byl letos za 256 tisíc korun odlit první
z trojice zvonů, který nese jméno Panna Marie.
Prohlédnout si jej můžete v piaristickém chrámu.
Všem dárcům moc děkujeme.

V letních měsících byly započaty práce na
celé řadě středních škol v Pardubickém kraji za
téměř 35 milionů korun. Mezi menší investiční
akce, které realizují přímo školy, se řadí napří-
klad také rekonstrukce sociálních zařízení
a umýváren u tělocvičny gymnázia v Litomyšli. 

Cenu Národního památkového ústavu Patri-
monium pro futuro s podtitulem Společenské
ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a udě-
luje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vy-
zdvihnout, co se v oblasti památkové péče
podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo při-
činili. Za Pardubický kraj nominovalo územní od-
borné pracoviště NPÚ v Pardubicích na cenu
v kategorii obnova památky, restaurování obec
Křenov, starostu Jaroslava Štefla a litomyšlskou
Fakultu restaurování Univerzity Pardubice za ob-
novu a restaurování kaple sv. Isidora v Křenově
u Svitav. Z Pardubického kraje je nominována
také komplexní revitalizace areálu Národního
hřebčína v Kladrubech nad Labem.
Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskuteční
21. září při příležitosti Dnů evropského kultur-
ního dědictví.
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Podzimní divadelní sezóna 
ve Smetanově domě začne 3. října
Již 3. října odstartuje ve Smetanově domě pod-
zimní divadelní sezona, tentokrát dvěma tituly
mimo abonentní cyklus. V pondělí 3. října od
19.00 hodin bude jeviště Smetanova domu patřit
Intimnímu divadlu Bláhové Dáši a úspěšnému
představení Monology vagíny. Hrají:  Dáša Blá-
hová, Míša Sajlerová, Anna Polívková nebo Jitka
Asterová. 
V úterý 11. října od 18.00 hodin se ve velkém sále
Smetanova domu, v místě, kde se v 50. letech
uskutečnil politický proces s litomyšlskými stu-
denty a rektorem piaristické koleje F. A. Stříte-
ským, uskuteční divadelní rekonstrukce tohoto
procesu. V pořadu účinkují posluchači Právnické
fakulty UK. Po skončení představení je plánována
beseda s pamětníky a účastníky procesu Jiřím
Kopřivou a Miroslavem Matějkou. 
Vstupenky na obě představení k dostání on-line
na www.smetanuvdum.cz nebo prostřednictvím
osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl.
Podzimní abonentní cyklus
Sérii abonentních představení zahájí 12. října
v 19.30 hodin pražský soubor Švandova divadla
na Smíchově. Ve hře Sabiny Krátké s titulem „CRY
BABY CRY” účinkují: Klára Cibulková, Kristýna
Frejová, Bohdana Pavlíková, Blanka Popková, Mi-
chal Dlouhý a další. V úterý 1. listopadu v 19.30
hodin vystoupí ve Smetanově domě Východoče-
ské divadlo Pardubice s vrcholným dílem před-

ního českého dramatika Josefa Topola „Konec
masopustu”. V režii Břetislava Rychlíka účinkují
Petr Borovec, Jana Ondrušková, Petr Dohnal
a další. 
V pátek 11. listopadu v 19.30 hodin je na programu
svižná konverzační komedie s názvem „Smím
prosit?...” v podání Činoherního studia Bouře.
Účinkují Jan Révai, Martin Polách, Filip Čapka, Ka-
teřina Janečková a Petr Pěknic nebo Karel Zima. 
Posledním titulem je „Drahá Mathilda”, se kterou
přijede 4. prosince v 19.30 hodin pražské Divadlo
U Valšů. V hlavní roli Daniela Kolářová, dále účin-
kují Luboš Veselý a Ilona Svobodová. 
Pozor, prodej abonentních vstupenek nově Infor-
mačním centru Litomyšl
Prodej abonentních vstupenek podzimní diva-
delní sezony bude zahájen v Informačním centru
Litomyšl od 12. září 2016 pro stávající abonenty,
od pondělí 26. března 2016 budou v Informačním
centru Litomyšl v prodeji nevyzvednuté uvolněné
a nové divadelní abonentky.
Cena divadelního abonmá 1. pořadí 840 Kč / 2.
pořadí 780 Kč. Vstupné na jednotlivá představení
350 Kč / 300 Kč. Volné vstupenky budou v před-
prodeji týden před akcí v Informačním centru na
Smetanově náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161)
nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před
představením v den konání.

Prokop Souček, Smetanův dům

Metropolitní opera a Royal Opera House
v kině Sokol
Dobrá zpráva pro všechny příznivce nevídaných
operních zážitků. Kino Sokol pro sezonu 2016 /
2017 nově rozšířilo svoji operní nabídku také o zá-
znamy z Royal Opera House. Pravidelně jednou
za dva měsíce se mohou diváci od 19.00 hodin
ponořit do nádherně nostalgické nálady a zapos-
louchat se do operních tónů 18. a 19. století. Se-
zonu startujeme 20. září 2016 lákavým hudebním
dvojtitulem oper o vášnivé lásce a žárlivosti zná-

mých dvojčat – „Sedlák kavalír” Pietra Mascag-
niho a „Komedianti” Ruggera Leoncavalla. Belli-
niho populární opera „Norma” má v Royal Opera
House hvězdné obsazení, v hlavních rolích se 22.
listopadu 2016 představí Joseph Calleja a Sonia
Ganassi. Donizettiho „Nápoj lásky”, tak zní další
titul v pořadí, jenž zazní 17. ledna 2017 pod tak-
tovkou Maurizia Beniniho. Hlavní role budou pa-
třit americkému pěvci Matthewu Polenzanimu
a Metropolitní opeře velmi dobře známé ruské
sopranistce Anně Netrebko. V Rossiniho komedii
„Hrabě Ory”, kterou kino odpromítá 21. března
2017, ztvárnil titulní postavu vynikající zpěvák bel-
canta Juan Diego Flórez. Spolu s mezzosopranist-
kou Joyce DiDonato, která zpívá kalhotkovou roli
Isoliera, budou soupeřit o lásku osamělé hra-
běnky Adèle v podání Diany Damrau. Poslední
operní titul „Cosi fan tutte” pochází z dílny geni-
álního skladatele W. A. Mozarta. Semyon Bychkov
v záznamu 16. května 2017 bude dirigovat talen-
tovanou Corinne Winters a další hvězdy Royal
Opera House. Více informací naleznete na
www.kinolitomysl.cz.

Leoš Krejčí, foto promo foto

Oslava Dnů evropského dědictví
I letos se Regionální muzeum v Litomyšli připojí
ve dnech 10. a 11. září k oslavám Dnů evropského
dědictví (European Heritage Days). Ty každo-
ročně v září otevírají široké veřejnosti brány nej-
zajímavějších památek, budov, objektů
a prostor. V České republice se EHD konají pra-
videlně od roku 1991. Od roku 1998 je jejich hlav-
ním garantem Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jed-
ním z členských měst pořádá celonárodní zahá-
jení oslav.
Hlavní budova muzea:
Výstava o vzniku filmu Jana a Zdeňka Svěráko-
vých Tři bratři. Letní herna plná pohádkově la-
děných aktivit s mini pohádkovým kvízem.

Výtvarná výstava Jiří Sozanský, 1969 rok zlomu.
Dětská expozice s domečky z litomyšlského ná-
městí Račte vstoupit a stálá muzejní expozice
Litomyšl – město kultury a vzdělanosti.
Rodný byt Bedřicha Smetany:
Stálá expozice s možností výkladu našich průvod-
kyň. Hravé doprovodné programy pro děti a do-
spělé Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit,
které vás provedou životem a dílem Bedřicha
Smetany. Muzicírování s Bedříškem – možnost
„muzicírovat” přímo v bytě slavného skladatele.
Přijďte si zahrát na zajímavý hudební nástroj – pi-
anino Rudolf Kotík vyrobené v roce 1904.
Otevřeno bude od 9.00 do 17.00 hodin. Vstup
zdarma.                                  Renata Kmošková

546. LHV: Jaroslav
Svěcený a VSO
Česká Třebová
V zahajovacím koncertu Litomyšlských hudeb-
ních večerů se ve čtvrtek 22. září představí hou-
slový virtuóz Jaroslav Svěcený, kterého bude
doprovázet Velký swingový orchestr Kulturního
centra Česká Třebová s dirigentem Milanem Špi-
čákem. Na programu budou především známé
swingové melodie v moderních i tradičních úpra-
vách. Hlavním hostem koncertu bude známý po-
pularizátor houslové hry Jaroslav Svěcený, jehož
televizní, rozhlasové i koncertní projevy přitahují
publikum všech věkových skupin. 
Jaroslav Svěcený je rodákem z Hradce Králové.
Doposud natočil 44 CD s díly světových i českých
autorů. Koncertoval v Evropě, USA, Kanadě, Me-
xiku, Číně, Austrálii a mnoha dalších zemích. Je
spolupořadatelem hudebních festivalů ve Smiři-
cích u Hradce Králové, Klášterci nad Ohří, na Cho-
dovské tvrzi v Praze a od letošního roku festivalu
Antonína Bennewitze v České Třebové. Je také
uznávaným mezinárodním soudním znalcem
v oboru smyčcové hudební nástroje. Vynikajícího
úspěchu dosahuje jeho vystoupení v projektu VI-
VALDIANO ve spolupráci s rockovým hudebníkem
Michalem Dvořákem. 
Svěceného ve Smetanově domě doprovodí Velký
swingový orchestr KC Česká Třebová, který v mi-
nulém roce oslavil 35. výročí své existence.
V jeho řadách se vystřídalo velké množství hu-
debníků z regionu. Za nejdůležitější osobu pro
vznik orchestru je možné považovat pana Sta-
nislava Vosyku, rodáka z České Třebové, který
ale řadu let žil a pracoval v Litomyšli. Stal se prv-
ním dirigentem až do roku 2000, kdy jej vystřídal
Mgr. Milan Špičák. S orchestrem řadu let spolu-
pracovali členové orchestru Gustava Broma J.
Hnilička, J. Audes a M. Bártek, dále dirigenti Fran-
tišek Preisler ml. a Dalibor Kapras. S orchestrem
vystupovala řada výborných zpěváků a inter-
pretů: Karel Hála, Laďa Kerndl, Dasha, Jan Smig-
mátor, Jitka Molavcová a další. 
Koncert je zařazen v předplatném. Abonentky
i vstupenky i na jednotlivý koncert je možné za-
koupit od 5. září 2016 v Informačním centru na
Smetanově náměstí v Litomyšli, tel.: 461 612 161
nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před
představením v den konání. Začátek koncertu
v 19.30 hodin. Vstupné 200 Kč. V rámci celého
abonmá 700 Kč, seniorská abonentka 500 Kč. 

Vladimír Žák 

Nathaniel Filip –
koncert šansonu 
a slavných melodií 
Nathaniel Filip je
přední český šanso-
niér, který vystupuje za
doprovodu klavíristy
Mgr. Art. Alexandera
Döme, Ph.D., a akorde-
onistky Mgr. Art. Ireny
Holomkové po českých
a moravských městech
s recitálem slavných
i méně známých  šansonů. V češtině, angličtině
i francouzštině uslyšíte písně od Edith Piaf,
Franka Sinatry, Hany Hegerové a dalších. Přijďte
si poslechnout krásné písně na již tradiční a kaž-
doročně pořádaný koncert. Koncert se koná
v úterý 4.  října  v 19 hodin v husitském kostele na
Toulovcově náměstí v Litomyšli. Vstupné je dobro-
volné. www.nathanielfilip.cz

-red-,  foto promo foto



1. 9. Čt 19.00 Super Duper Alice Cooper - promítání filmu, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
2. 9. Pá 21.00 Back To The School - ty největší pecky za posledních 50 let, dj Ass • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

22.00 Tak do tance, mládeži! - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
3. 9. So 10.00-18.00 Léčíme svou energii odpuštění - Strachy a pocity viny - seminář • rodinné centrum tel. 607 605 720 

14.00-18.00 Reiki - 1. stupeň - seminář, David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 
15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu - koment. prohlídka, 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444 
17.00 Pendl na lávce - vstup zdarma • nábřeží řeky Loučné, lávka u MC Kotelna  tel. 776 278 519 
17.00 Dernisáž výstavy Jan Kubíček - Cesta do budoucnosti a zahájení 5. sympozia Litomyšl • Galerie Miroslava Kubíka
21.00 Sailor Party - dj Giacomo a jeho progresivní jízda s těmi nejlepšími rumy • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
22.00 Afterpárty po Pendlu - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

4. 9. Ne 15.00 Architektonická prohlídka od pískovce k laminátu - koment. prohlídka, 40 / 60 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže  tel. 727 878 444 
6. 9. Út 19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
7. 9. St 20.00 Free Wednesday - středeční dance party a rezidentní dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
9. 9. Pá 21.00 Pretty Woman - dj Fugas • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

22.00 Afterpárty školy mixu - vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
10. 9. So 8.00-11.30 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507 

9.30-12.00 Suchá jehla - grafická dílna • dům U Rytířů tel. 461 614 765 
10.00-21.00 5. litomyšlské vinobraní - cimbálovka Mládí z Čejče, kapela Mariachi Espuelas, speciality, atrakce pro děti • Smetanovo nám. tel. 461 613 417 
10.00 Jednota bratrská a exulanti - vernisáž výstavy • Nový kostel Církve bratrské tel. 461 615 360 
10.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem - prohlídka města s průvodcem, zdarma • Smetanovo nám., sraz před IC tel. 461 612 161 

10.00, 11.00, 14.00 Smetanův dům, jak ho neznáte - komentované prohlídky zákulisí, vstup zdarma • Smetanův dům tel. 461 613 239 
11.00 Architektonická prohlídka zámeckého návrší • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444 
12.00 11. Fish Fest - rybí hody, zahraje Elixir, Volnost, Jakub Vaníček, Pendl, Night´s Joy, vstup zdarma • Sportovní areál za sokolovnou tel. 461 612 806
19.00 Recitál Lucie Bílé - s klavírem Petra Maláska, vstupné 890 Kč • kostel Nalezení sv. Kříže  tel. 461 612 161
21.00 Houseland - legendární noc v legendárním klubu, djs Luckie, Yoppa Parrot, Glenn, Andrew Daren & Saddan • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841 
21.00 AfterFishFest párty - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

11. 9. Ne 9.30 Bohoslužby otevřené pro širokou veřejnost - následuje kavárna do 12.00 • Nový kostel Církve bratrské tel. 461 615 360 
10.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem - prohlídka města s průvodcem, zdarma • Smetanovo nám., sraz před IC tel. 461 612 161
10:15 Slavnostní mše svatá - poprvé zazní revital. varhany, představení nového faráře • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 263 
15.00 Povídání s autory nové publikace o malíři Bohdanu Kopeckém - s M. Boštíkem a S. Vosykou • dům U Rytířů tel. 461 614 765 
15.00 Na kole i přes pole - pohádku pro děti uvádí Divadélko Kůzle, vstupné 40 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
15.00 Architektonická prohlídka zámeckého návrší • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444 
17.00 Low Riders na lávce - hudba na pomezí country a rocku, zdarma • nábřeží řeky Loučné, lávka u MC Kotelna tel. 776 278 519 
18.00 Večerní meditace spojená s Večeří Páně • Nový kostel Církve bratrské tel. 461 615 360 

12. 9. Po 13.00-17.00 Burza filantropie - drobné občerstvení zajištěno, vstup zdarma, registrace na: konirova@konep.cz nebo tel. 607 230 051 • hotel Zlatá Hvězda  
14.00 Jeroným Pražský - bouřlivák na cestách - přednáška Mgr. Dušana Coufala • evangelický kostel Na Lánech tel. 461 615 058 

13. 9. Út 19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
14. 9. St 15.30-17.00 My se mluvit nebojíme, ...hravě se to naučíme - angličtina pro děti od 4 do 6 let, lektorka A. Kopecká • rodinné centrum tel. 607 605 720 

19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Po Česku s Václavem Žmolíkem • Na sklípku tel. 461 614 723 
20.00 Free Wednesday - středeční dance party a rezidentní dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

15. 9. Čt 13.00 Ahoj, školo! - čtení a vyprávění babičky Marcelky • městská knihovna tel. 461 612 068 
16.00 Férový piknik • Klášterní zahrady tel. 461 612 385 
17.00 Pět roků lékařkou v Jemenu - přednáška MUDr. Evy Maršové • restaurace U Slunce, salonek KJČ tel. 724 024 708 
18.00 Ukázková lekce kurzu bubnování - určeno všem od 0 do 100 let + krátká hudební relaxace • Smetanovo nám. 77 (průchod vedle drogerie DM)  
19.00 Marek Orcho Vácha - přednáška, vstupné dobrovolné • Lidový dům tel. 461 612 263 

16. 9. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl školská - koment. prohlídka, sraz u pomníku J. A. Komenského, zdarma  tel. 461 614 765 
19.00 MSL: Petr Kolář 2016 „Vyznání” - koncert za doprovodu kytaristy, klávesisty a vokalistky, 220 a 260 Kč • Smetanův dům tel. 777 010 250 
20.00 Peter Lipa Band - koncert, vstupné 200 Kč v předprodeji / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
20:45 MSL: Hold Bedřichu Smetanovi • Smetanovo náměstí tel. 777 010 250 
21.00 Classixxx Night - oblíbená noc plná clubové klasiky, dj Leemac • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
21.30 MSL: Carlo Goldoni: Treperendy - inscenace commedie dell´arte, Divadelní klub Mladých Česká Lípa • Smetanův dům tel. 777 010 250 
22:45 MSL: Vernisáž výstavy fotografií Face2Art a Literární kavárna - autor. čtení, hud. vystoupení • Smet. dům tel. 777 010 250 

17. 9. So 8.00-17.00 Starodávný jarmark - řemeslné trhy, prezentace DDM Litomyšl a hudební doprovodný program na pódiu • Smetanovo nám. tel. 461 653 333 
8.00-17.00 Tradiční výstava drobného zvířectva - drůbež, holubi, králíci, exotické ptactvo • ulice T. G. Masaryka - za aukční halou tel. 607 817 767 
14.00 MSL: Zahradní slavnost - série hudebních a tanečních vystoupení • Klášterní zahrady tel. 777 010 250 
17.00 Taneční kurz pro mládež - 1. lekce • Lidový dům tel. 731 460 663 
20.00 MSL: Jiřinkový ples „Celebrity světa umění" - zahraje Dirty Rudolph and His Inglorius Rock´n´roll Mates • Smetanův dům tel. 777 010 250 
21.00 Top Gun - dj Pegas a jeho přelet tanečními hity • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč v předprodeji • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

18. 9. Ne 10.30 MSL: Prague Dolls - koncertní matiné dívčího kvintetu kombinující vážnou i nevážnou hudbu • Smetanův dům tel. 777 010 250 
19. 9. Po 16.30-18.30 Zkušenost ze školky od protinožců aneb předškolní vzdělávání v Austrálii - přednáška • rodinné centrum tel. 607 605 720 
20. 9. Út 9.00 Numerolgická poradna - po celý den dle objednání, Alena Vršková Zoubková • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 

19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
21. 9. St 15.30-17.00 My se mluvit nebojíme, ...hravě se to naučíme - angličtina pro děti od 4 do 6 let, lektorka A. Kopecká • rodinné centrum tel. 607 605 720 

17.00-20.00 Seminář alikvótního zpěvu - aneb harmonizace hlasu i hudebního sluchu... • Smetanovo nám., č.p. 77 (průchod vedle drogerie DM)   
19.30 V rytmu tanga - uvádí divadelní spolek Vicena Ústí nad Orlicí, vstupné 90 Kč • Lidový dům tel. 731 460 663 

v Litomyšli v září 2016?
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl



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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Čt 1. 9.  Božská Florence - film VB/USA, životopisný/komedie, 110 min., titulky, 120 Kč
Pá 2. 9.  Ben Hur - film USA, drama/dobrodružný/historický, 210 min., titulky, 120 Kč
So 3. 9.  Ben Hur ve 3D - film USA, drama/dobrodružný/ historický, 210 min., titulky, 150 Kč
Ne 4. 9.  Nejkrásnější den - film Německo, komedie/drama, 110 min., 110 Kč
Út, St 6., 7. 9.  Týpci a zbraně - film USA, komedie, 120 min., titulky, 110 Kč
Čt 8. 9.  Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne - film Velká Británie, dokumentární/hudební, 100 min., titulky, 110 Kč
Pá, So 9., 10. 9.  Matky na tahu - film USA, komedie, 100 min., titulky, 110 Kč
Ne 11. 9.  Buchty a klobásy - film USA, animovaný/komedie, 90 min., titulky, od 18 let, 110 Kč
Út, St 13., 14. 9.  Nerve: Hra o život - film USA, thriller, 100 min., titulky, 110 Kč
Čt 15. 9.  Filmový klub: Baron Prášil - film ČR, dobrodružný/animovaný/sci-fi/fantasy, 90 min., 80 Kč
Pá, So 16., 17. 9.  Dítě Bridget Jonesové - film Velká Británie/USA/Irsko, komedie/romantický, 120 min., 120 Kč
Ne 18. 9.  Smrt ve tmě - film USA, horor/thriller, 120 min., titulky, 110 Kč
Út 20. 9. od 19.00  Mascagni/Leoncavallo: Sedlák kavalír/Komedianti - film USA, záznam opery z londýnského Royal Opera House, 180 min., titulky, 250 Kč
St, Čt 21., 22. 9.  Mechanik zabiják: Vzkříšení - film USA, krimi/akční/thriller, 100 min., titulky, 110 Kč
Pá, So 23., 24. 9.  Sedm statečných - film USA, western/akční, 125 min., titulky, 120 Kč
Ne 25. 9.  Komorná - film Jižní Korea, drama/historický/thriller, 145 min., titulky, 80 Kč
Út, St 27., 28. 9.  Sully: Zázrak na řece Hudson - film USA, drama/životopisný, 110 min., titulky, 110 Kč
Čt 29. 9.  Taxi 121 - film ČR, drama/thriller, 90 min., 100 Kč
Pá 30. 9.  ArchiMyšl 2016: Promítání dokumentární filmu DK - film ČR, dokumentární, 73 min., 60 Kč
So 1. 10.  Deepwater Horizon: Moře v plamenech ve 3D - film USA, akční/drama/thriller, 120 min., titulky, 130 Kč
Ne 2. 10. Deepwater Horizon: Moře v plamenech - film USA, akční/drama/thriller, 120 min., titulky, 110 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 3. 9.  Můj kamarád drak ve 3D - film USA, rodinný/dobrodružný, 90 min., 140 Kč
Ne 4. 9. Můj kamarád drak - film USA, rodinný/dobrodružný, 90 min., 120 Kč
So 10. 9.  Obr dobr ve 3D - film VB/USA/Kanada, rodinný/fantasy, 120 min., 130 Kč  
Ne 11. 9.  Obr dobr - film VB/USA/Kanada, rodinný/fantasy, 120 min., 110 Kč
So 17. 9.  Tajný život mazlíčků ve 3D - film USA, animovaný/komedie/rodinný, 90 min., 130 Kč
Ne 18. 9.  Tajný život mazlíčků - film USA, animovaný/komedie/rodinný, 90 min., 110 Kč
So 24. 9.  Čapí dobrodružství ve 3D - film USA, animovaný/rodinný/komedie, 90 min., 130 Kč
Ne 25. 9.  Čapí dobrodružství - film USA, animovaný/rodinný/komedie, 90 min., 110 Kč
So, Ne 1., 2. 10.  Strašidla - film ČR, rodinný/komedie/pohádka, 115 min., 100 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

21. 9. St 20.00 Free Wednesday - středeční dance party a rezidentní dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 
22. 9. Čt 19.30 546. LHV: Jaroslav Svěcený a swingový orchestr - koncert, 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
23. 9. Pá 21.00 Storm Wow Night - djs Michael C, Styx • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

21.00 Fuzzy2012, Citizen37, The Atavist - koncert tří nezávislých východočeských kapel, vstupné 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
24. 9. So 14.00-17.00 Překonej své hranice - zážitkové odpoledne pro rodiny • dům dětí a mládeže (budova i zahrada) tel. 461 615 270 

14.00-19.00 Naše vztahy - prožitkový seminář s RNDr. Ivanou Jakubíkovou, info a přihlášky tel. 605 147 812 • Smetanovo náměstí, č.p. 77 (průchod vedle DM)   
17.00 Taneční kurz pro mládež - 2. lekce • Lidový dům tel. 731 460 663 
18.30 Vinobraní s cimbálovkou - kvalitní víno, burčák, uzené maso, sýry,  zahraje brněnská cimbálovka Líšňáci • Kavárna Mandala tel. 733 518 267 
20.00 Bass4you - A-Cray, M@rk, Midicrookz, Aditiv, vstupné 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
21.00 Push The Button - house beat jak má být, djs Glenn a Parrot • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

25. 9. Ne 14.00-18.00 Svatováclavské odpolední čaje - hraje Duo Mix Libchavy • Lidový dům tel. 731 460 663 
18.00 Listování: Straka v říši entropie - cyklus scénického čtení, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

26. 9. Po 17.00-20.00 Očkování v souvislostech... - přednáší Ing. H. Špačková, 200 Kč • rodinné centrum tel. 607 605 720 
17.00 Prusko-rakouská válka 1866 a okupace Litomyšle - přednáška Mgr. Oldřicha Pakosty • městská knihovna tel. 461 612 068 

27. 9. Út 19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
28. 9. St 10.00-12.00 Znaková řeč pro batolata, komunikace s ještě nemluvícím dítětem - seminář, rezervace na tel. 739 627 214 • rodinné centrum 

11.00-14.30 Svatováclavský brunch - neomezená konzumace z rautového stolu • Hotel Aplaus, restaurace Bohém **** tel. 461 614 900 
13.30-18.00 Správná manipulace s novorozenci a malými dětmi, praktické cviky - seminář, rezervace na tel. 739 627 214 • rodinné centrum
20.00 Free Wednesday - středeční dance party a rezidentní dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

29. 9. Čt 14.00-18.00 LU3V: Sport ve fotoreportáži na sklonku republiky a za okupace - přednáška Mgr. Jana Mezerové • Lidový dům tel. 461 612 068 
16.00 Výstava na stromech • muzejní kavárna (ro)café tel. 461 612 385 
17.30 Tajemství biologických hodin - přednáška spisovatelky Jarmily Mandžukové spojená s autogramiádou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 

30. 9. Pá 16.00 ArchiMyšl: Nové ve starém – vernisáž výstavy – Galerie Pakosta
17.00 ArchiMyšl: Litomyšl - hlavní město současné české architektury - vernisáž výstavy • Regionální muzeum tel. 461 615 287 
20.00 Punk v Kotli - Barikády z popelnic, Vision Days, Upside Down!cz, Na rovinu, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
21.00 Jack Daniels Night - dj Xavier J • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

1. 10. So 9-12, 13-17 Mezin. den seniorů v muzeu - senioři volný vstup, v 11.30 a 14.00 besedy s prac. Života 90 a měst. strážníky • Regionální muzeum tel. 461 615 287
10.00 ArchiMyšl: Komentovaná procházka po výtvarném umění ve veřejném prostoru • sraz v přístavbě piaristické koleje 
13.00 ArchiMyšl: Komentovaná projížďka po stavbách moderní architektury v Litomyšli • sraz u sochy B. Smetany   
14.00 ArchiMyšl: Nová architektura ve starém kontextu – přednáška Rostislava Šváchy – zámecký pivovar 
14.00-18.00 Kurz Reiki I. - s Davidem Bulvou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 
16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl sportovní - koment. prohlídka, sraz před sokolovnou, zdarma • sokolovna tel. 461 614 765 
16.00 Komentovaná prohlídka výstavy Bohdan Kopecký - Vladyka z Bídy - s autorkou výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765 
17.00 Taneční kurz pro mládež - 3. lekce • Lidový dům tel. 731 460 663
17.00 Coworking Kočárovna – slavnostní otevření • 10.00-18.00 - Den otevřených dveří
18.00 ArchiMyšl: Na pivo s architekty aneb umění ve veřejném prostoru – beseda • zámecká jízdárna
21.00 ArchiMyšl: Krystaly světla – světelný program při příležitosti rozsvícení litomyšlských laviček • zámecký park  

2. 10. Ne 13.00 a 14.00 ArchiMyšl: Proměna nábřeží řeky Loučné - komentovaná prohlídka Vodních valů • sraz před Smetanovým domem
15.00 ArchiMyšl: Architektonické prohlídky zámeckého návrší • sraz v chrámu Nalezení sv. Kříže 

3. 10. Po 19.00 Monology Vagíny - uvádí Intimní divadlo Bláhové Dáši, vstupné 290- 350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 30. 9. Jiří Bělohlávek: Abstraktní svět „první filozofie" - výstava obrazů • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia • denně 
do 30. 9. Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit - interaktivní programy • Rodný byt Bedřicha Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30. 9. Petr Válek: Do nebíčka - výstava prací výtvarníka Petra Válka • Portmoneum - Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 2. 10. Nová expozice městské obrazárny - expozice českého umění 19. a 20. století • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 29. 10. Sobotní farmářské trhy • Toulovcovo náměstí • soboty 8.00-11.30 (kromě 17. 9.)
do 30. 9. Litomyšlení - interaktivní program vás zábavnou formou provede celou historií zámeckého areálu a také samotným areálem • zámecké návrší • denně 10-18
do 18. 9. Letní pohádková herna pro malé i velké návštěvníky - místo pro volné hraní dětí s rodiči • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 18. 9. Tři bratři - výstava o vzniku filmu Jana a Zdeňka Svěrákových • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 11. 9. Ať rozkvetou růže i broskvoně - výstava obrazů Zdeňka Sklenáře • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 10-17
do 2. 10. Příroda Litomyšlska - rybníky - malá výstava rostlin a živočichů typických pro rybníky • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 8. 9. Radek Jaroš: Koruna Himaláje - výstava velkoformátových fotografií • Klášterní zahrady • 8-22
do 4. 9. Svět kostiček - rozsáhlá výstava stavebnice Lego • zámecká jízdárna • 10-18
od 1. 9 do 27. 9. Česko - země památek - výstava, která vám pomůže vybrat si ty, které navštívíte třeba během Dnů evropského dědictví • Městská knihovna • ve výpůjční době 
od 9. 9. do 18. 9. Latinsko-americká kuchyně • Hotel Aplaus, restaurace Bohém**** • 11.00
od 10. 9 do 11. 9. Dny otevřených dveří památek - zdarma nebo za výhodné vstupné můžete navštívit vybrané objekty • různá místa v Litomyšli 
od 10. 9 do 11. 9. Tunning sraz + finále MTP - hudba Dj Mike, občerstvení zajištěno, vstupné auto + řidič 150 Kč, osoba 50 Kč • Autokemp Primátor Litomyšl • 9-24 
od 10. 9 do 11. 9. Medový víkend - medové dobroty, medové pivo, medovina a další medové pochoutky • restaurace Veselka • 11.00 
od 30. 9 do 3. 10. ArchiMyšl 2016 - program při příležitosti Světového dne architektury. Komentované prohlídky a projížďky, besedy nejen s architekty, výstavy • různá místa v Litomyšli
od 1. 10 do 20. 11. Litomyšl: hlavní město současné české architektury - výstava Davida Vávry a Petra Volfa • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 1. 10 do 2. 10. Výstava hub - 7. ročník • cvičební sál Veselka • So 9-17, Ne 10-14
od 1. 10 do 2. 10. Houbové hody • restaurace Veselka • 11.00 
od 7. 10 do 9. 10. Podzimní výstava ovoce - výstava ovoce, prodejní výstava stromků a okrasných rostlin, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • 8-16
od 9. 10 do 31. 12. Zašitá krása aneb Patchwork trochu jinak - výstava • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia • 17-24

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL
do 3. 9. Lukáš Rittstein: Tour 2010, Zpátky do kamene 2012 • Klášterní zahrady • Po-Čt 14-17, Pá a Ne 12-17, So 10-17
do 31. 12. Tvář - příběh ztracení a touha znovunalézání • kostel Nalezení sv. Kříže • denně 14-18 
do 3. 9. Jan Kubíček: Cesta do budoucnosti • Galerie Miroslava Kubíka • Čt-Ne 10-17 
do 30. 9. Daniel Pešta: Záznamy noční hlavy • White Gallery v Osíku • So-Ne 13-17 
do 2. 10. Bohdan Kopecký: Vladyka z Bídy - výstava představuje tvorbu akademického malíře a litomyšlského rodáka • dům U Rytířů • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 2. 10. Jiří Sozanský, 1969 Rok zlomu - výstava českého výtvarníka • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 11. 9. Výstava prací studentů fakulty restaurování • piaristická kolej • So-Ne 10-17 
do 30. 9. Petr Válek: Do nebíčka - výstava obrazů • Portmoneum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
do 11. 9. Fauna bájná i skutečná v mědirytinách Antonia Tempesty - výstava • Červená věž - areál fakulty restaurování • Po-Pá 8-15, So-Ne 10-17

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

 Městský bazén a Plovárna, tel.: 461 315 011
Koupaliště otevřeno do 11. září 10.00-17.00, dle počasí.
Krytý bazén bude od 29. srpna do 11. září uzavřen.
Provozní doba na www.bazen-litomysl.cz

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO, 18.30, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 – 120 minut 
• So 10.00, 17.00 
• Ne 10.00, 18.00
- Možnost změření fyziologické hodnoty v těle, např. poměr
tuku, vody a svaloviny, index BMI apod. a následné poraden-
ství. Lze využít na každé spinning lekci. 
www.stratilek.cz/spinning.html

 Fitcentru FILA u zimního stadionu, tel. 777 288 770
FIT-LINE Lucie Jandíková:
• ZUMBA • ZUMBATONIC • K2 HIKING • HATHAJÓGA • JUM-
PING • MIX PRO ŽENY
• FLOWIN • BOSU • PORT DE BRAS • TRX
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal, plá-
žový volejbal, nohejbal
• Po-Čt 8.00-22.00, Pá 8.00-23.00
• So 10.00-23.00, Ne 10.00-22.00
Více informací na www.sportcentrum-litomyšl.cz

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin na www.litomysl-veselka.cz

 Smetanovo náměstí 77, vchod z průchodu vedle dro-
gerie DM
Akreditovaná cvičitelka jógy II. stupně Petra Poláková
• Jóga pro seniory Čt 9.30-10.30 (1. lekce 8. 9. 2016)
• Jóga pro děti Út 15.00-16.00 (zápis 7. 9. 2016 )
• Hathajoga I. Út 18.00-19.30 (1. lekce 6. 9. 2016 )
• Jóga pro ženy Út 16.30-17.30 (1. lekce 20. 9. 2016)
Další informace: www.anahatayoga.cz, tel. 732 851 002, 
e-mail: anahatayoga.polakova@gmail.com
Prožitkové kurzy bubnování s Pavlem Jasanským
Každý druhý čtvrtek (26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 
5. 12., 19. 12. 2016, 16. 1. 2017, 30. 1.)
• 16.00-16.45 rodiče s dětmi (3-5 let)
• 17.00-17.45 děti (6-10 let) 
• 18.00-19.15 začátečníci (11-100 let)
• 19.00-20.30 mírně pokročilí
Další info: Alžběta Jasanská Melkusová, tel. 606 728 504, ze-
mezneni.webnode.cz

Taneční sál ZUŠ - Tunel
Taneční škola Amor otevírá kurz ORIENTÁLNÍHO TANCE opět
v září. Datum bude upřesněno na: 
www.amor-orient.com . 
Informace a přihlášky na mob.: 728 684 634 
email: avokvarom@gmail.com 

 Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 588 586
Sauna sezóna 2016-2017 začíná 22. 9. 2016:

• Po 17.00-21.30 bez omezení, otevřeno od 31. 10.
• Út 16.00-21.00 ženy
• St 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 bez omezení
• Čt 17.00-22.00 bez omezení
• Pá 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 bez omezení
• So Zavřeno
• Ne 16.00-21.00 bez omezení, otevřeno od 16. 10.
Tenis, volejbal, nohejbal, petangue, atrakce pro děti:
Po, Út, Čt 13.30-23.00
St 9.30-23.00
Pá-So 13.30-24.00
Ne 13.30-22.00

 KARATE-DO Litomyšl
• od 6 do 11 let - pohybový program Cesta malého bojovníka
St a Pá 15.30-17.00 (hala TJ Jiskra)
• od 11 do 15 let a od 16 let - tréninky karate-do a moderní
sebeobrany - Po a St 17.30-19.00 (tělocvična ZŠ U Školek)
Další info: Petr Janda (tel. 732 163 054), Jiří Smékal 
(smekal.karate@seznam.cz), www.karate-litomysl.cz 

 Basketbalový klub Litomyšl
Pro děti ve věku 5-9 let ve spolupráci s DDM probíhá spor-
tovní přípravka, zaměřená na rozvoj pohybových schopností
a obratnosti dítěte
• děti 5-7 let - Čt 15.30-16.30 (tělocvična ZŠ U Školek)
• děti 7-9 let - Čt 15.30-17.00 (městská sportovní hala)
• děti 9-11 let - Út 17.00-18.30 (hala TJ Jiskra), Čt 15.30-17.00
(městská sportovní hala)
Další info: Martin Šorf, tel. 602 335 513

SPORT, CVIČENÍ



LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
SVITAVY do 4. 9. TOP týden - Řezbářský memoriál, koncerty na Svitavském stadionu, kapela Jelen na náměstí, dechovky, mažoretky atd.

2. 9. 20.00 Koncert skupiny Jelen - česká akustická kapela hrající tzv. roots music, vstupné 100 Kč, vstupenky pouze na místě • náměstí Míru
4. 9. 9.00 Pouť ke svatému Jiljí - historický program, jarmark, dobový kolorit věnovaný 760. výročí města Svitavy a 700. výročí nar. Karla IV., do 17.00 • náměstí Míru
24. 9. 14.00 Tradiční slavnost vína a dobré nálady - zahrají: Baobab, Der Šenster Gob, The Dozing Brothers, Bára Hrzánová & Condurango, Circus Problem • náměstí Míru

POLIČKA 3. 9. 11.00 Bitva na poličkách „Boj o čest" - rekonstrukce historické bitvy, bojové duely • park u hradeb
8. 9. 19.00 Veselá trojka - koncert, vstupné 150 Kč • Tylův dům - velký sál
12.-17. 9. MIME FEST 2016 - festival pantomimy, divadelní představení • Tylův dům, Palackého náměstí

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 9. 9. 17.00 Hana Horská - zahájení výstavy - malířka a grafička představuje novou kolekci svých olejomaleb • dvorana muzea Moravská Třebová 
11. 9. 16.00 DlouŠiBy - nedělní pohádka nejen pro nejmenší diváky, uvádí DIVADLO 100 OPIC • nádvoří moravskotřebovského zámku
25. 9. 17.00 Když dva se rádi mají … - pásmo nejznámějších operetních písní v podání sólistů Slezského divadla v Opavě. • kinosál muzea Moravská Třebová

VYSOKÉ MÝTO 9.-10. 9. Městské slavnosti - slavnosti města, koncerty, výstavy, jarmark a další • nám. Přemysla Otakara II.
18. 9. Královský běh Kujebinou • Jungmannovy sady

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.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    
Zámecké informační centrum 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, Eventim a Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Aktuálně: Prodej nových stolních kalendářů na rok 2017

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
BYSTRÉ 10. 9. 13.00 Zámecké slavnosti - bohatý program • prostory historického zámeckého nádvoří a parku

17. 9. 13.00 Setkání hasičských praporů okresu Svitavy – spojené s žehnáním nového praporu okresního sdružení
29. 9. 17.00 S kolem kolem světa – beseda s cestovatelem Petrem Mazalem, který se vydal na kole napříč kontinenty • Komunitní sál MFD

BOROVÁ 18. 9. 10.00 „Formanský den“ - XVIII. ročník, bohatý program: westernová soutěž, vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah a dostihy
DOLNÍ ÚJEZD 3. 9. 20.00 Vinobraní – hraje MIX • přírodní areál v Bořkově

11. 9. 13.00 Jízda zručnosti – pro děti, soutěží se na odstrkovadlech, koloběžkách a kolech • parkoviště před nákupním střediskem
11. 9. 17.00 Podvečer s Dolnovankou – při nepřízni počasí se akce nekoná • před domem s pečovatelskou službou

OLDŘIŠ 18. 9. 14.00 Člobrdiáda aneb člobrdo, pojď si zahrát člobrdo… - turnaj dětí i dospěláků v oblíbené stolní hře, výhrou je „zlatý pohár“ • zasedací místnost OÚ
24. 9. 14.00 Drakiáda • na kopci za školou v Oldřiši

POLIČKA 3.-4. 9. Dny památek - barokní radnice – vstup zdarma, Centrum Bohuslava Martinů – 50% sleva na vstupném, hrad Svojanov - zvýhodněné vstupné
10.-11. 9. Prohlídka gotického opevnění města - vstup zdarma + na hradě Svojanov - zvýhodněné vstupné
24.-25. 9. Svatováclavské slavnosti na Svojanově - hradní slavnost připomínající oblíbené zábavy panstva v 19. století, zvěřinová kuchyně • hrad Svojanov
24. 9. 17.00  Koncert folkové kapely Jen tak tak - v rámci Svatováclavských slavností na Svojanově • hrad Svojanov 

TELECÍ 3. 9. 13.00 Oslavy 130. výročí založení hasičského sboru v obci - hasičská technika, Hasičská veselice s Poličankou, tan. zábava - hraje Rockfaktor
24. 9. 13.00 Loučení s létem - dětské odpoledne spojené s pouštěním draků • fotbalové hřiště TJ Sokol Telecí

SEBRANICE 2. 9. 14.00 Kurz Pletení ošatek ze slámy - Spolek archaických nadšenců, do 19.00, přihlášky na tel. 604 590 474 • Sebranice č.p. 8
28. 9. 14.00 ŽIVÝ OBRAZ u kolejí na Kněžství - téma obrazu bude oznámeno, vítáni jsou všichni návštěvníci v dobovém oblečení

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

více na www.ceskainspirace.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ 3. a 4. 9. 23. ročník Czech International Air Fest - CIAF • letiště Hradec Králové
CHEB 10. 9. Babí léto - country festival s „českoinspirační ozvěnou“ Toulovcových pátků z Litomyšle • Chebský hrad, KC Svoboda
JINDŘICHŮV HRADEC 24. 9. Svatováclavské slavnosti - trhy, hudební vystoupení, ochutnávka vín • náměstí Míru
KUTNÁ HORA 10. 9. Vinobraní na Kačině - ochutnávka vín, bohatý program
TELČ 9.-10. 9. Den otevřených dveří památek - telčské památky na náměstí Zachariáše z Hradce se otevřou všem návštěvníkům
TŘEBOŇ 17. 9. Jihočeský festival zdraví - soutěže v olympijských sportech, poradny zdraví i zdravá výživa, kulturní program, charitativní sbírka

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

4. 9.                Ne         10.00                  Čtvrtá společná cyklojízda - Cyklopecky Pardubického kraje, cíl První české muzeum cyklistiky v Nových Hradech • Nedošín - čerpací stanice MOL 
5. 9.                Po         17.30                   Minikopaná - SK Litomyšl vs. AC Dárečci, Restaurace U Kolji ves. Mlaďáci, SK Slavia vs. Sokol Sloupnice, Sedliště vs. Combo, K2 Mechatronics vs. Slavoj Ahoj • Městský stadion Černá hora - UMT  

10. 9.                So         17.00                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Sokol Dobříkov - mistrovské utkání I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora 
12. 9.                 Po          17.30                   Minikopaná - Restaurace U Kolji vs. Combo, Sedliště vs. AC Dárečci, SK Litomyšl vs. Sokol Sloupnice, SK Slavia vs. K2 Mechatronics, Sokol Tokyjo vs. Slavoj Ahoj • Měst. stadion Černá hora - UMT
19. 9.                 Po         17.30                   Minikopaná - Sokol Tokyjo vs. Mlaďáci, Slavoj Ahoj vs. Restaurace U Kolji, Sokol Sloupnice vs. AC Dárečci, K2 Mechatronics, Combo, SK Slavia vs. Sedliště • Městský stadion Černá hora - UMT 
24. 9.                So         8.00-16.00        Pochod rytíře Toulovce - 8 - 16 - 30 km v oblasti budislavských skal a lesů, doprovodný program • Toulovcovy maštale, Vranice  
                                         16.30                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Sokol Rohovládova Bělá - mistrovské utkání I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora 
26. 9.                Po         17.30                   Minikopaná - AC Dárečci vs. SK Slavia, Sedliště vs. Mlaďáci, K2 Mechatronics vs. Sokol Tokyjo, Sokol Sloupnice vs. Slavoj Ahoj, SK Litomyšl vs. Combo • Městský stadion Černá hora - UMT 
28. 9.                St          18.00                  Středeční turnaj ve stolním fotbálku • Music Club Kotelna
29. 9.                Čt          17.30-21.00      Kurz tance - kontaktní improvizace - kurz moderního tance se Z. Pavlišovou, info a přihlášky na tel. 605 147 812 • Smetanovo nám. 77 (průchod vedle drogerie DM)
3. 10.               Po         17.30                   Minikopaná - SK Litomyšl vs. Slavoj Ahoj, AC Dárečci vs. Combo, K2 Mechatronics vs. Restaurace U Kolji, Sokol Tokyjo vs. Sedliště, Sokol Sloupnice vs. Mlaďáci • Městský stadion Černá hora - UMT
8. 10.               So         16.00                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Luže - mistrovské utkání I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora 

KAM ZA SPORTEM
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Jeroným Pražský –
bouřlivák na cestách
(600. výročí upálení)
Sbor Českobratrské církve evangelické v Lito-
myšli vás v neděli 12. září 2016 ve 14.00 hod.
upřímně zve na přednášku Mgr. Dušana Coufala,
Th.D.: Jeroným Pražský – bouřlivák na cestách.
Přednáška se koná v evangelickém kostele Na
Lánech a všichni jsou vítáni.

Václav Hurt, evangelický farář

Mladá Smetanova Litomyšl 2016: Píseň
Proč je Litomyšl významné město
na kulturní mapě Evropy, ví každý
milovník opery. Pro mladé lidi
z celé ČR se ale stává vždy v druhé
polovině září také místem setkání.
Přijíždí kvůli festivalu Mladá Sme-
tanova Litomyšl a nacházejí roz-
manitou programovou nabídku hudby, divadla,
tance, filmu a výtvarného umění a také dobré
přátele svého věku.
Letošní 43. ročník největšího festivalu Hudební
mládeže ČR, který se uskuteční v termínu od 15.
do 18. září, si dal téma „Píseň”. Nabídne mla-
dému publiku i divákům z Litomyšle kompilaci
skvělých interpretů i neobvyklého repertoáru. 
Festival bude v pátek večer slavnostně zahájen
písňovým recitálem Petra Koláře nazvaným Vy-
znání, který představí nejen nejpopulárnější
skladby ze své pěvecké a tvůrčí éry, ale i novou
desku nazvanou „A proč ne”. Program bude po-
kračovat humornou inscenací hry Carla Goldo-
niho Treperendy v podání Divadelního Klubu
Mladých Česká Lípa. 
Celou festivalovou sobotu se bude prolínat di-
vadlo, hudba, tanec v podání mladých interpretů
i ostřílených matadorů v prostorách Smetanova
domu i na Zahradní slavnosti v Klášterních zahra-
dách. Sobotní Jiřinkový ples promění účastníky
festivalu v celebrity světa umění. Mladí lidé se tak

budou moci na jeden večer stát El-
visem Presleym, Marilyn Monroe
nebo třeba Bedřichem Smetanou či
Boženou Němcovou. Kostýmova-
ným tanečníkům bude k tanci hrát
oblíbená skupina Dirty Rudolph and
his Inglorious Rock’n’Roll Mates.

Festival uzavře nedělní matiné dívčího kvintetu
Prague Dolls, který do Litomyšle přiveze sklada-
telka Markéta Mazourová.
Během festivalu určitě nezapomene Hudební
mládež na nejmenší děti Litomyšle, na které
čeká už ve čtvrtek pohádka A do třetice… v po-
dání královéhradeckého Divadla DRAK. Studenti
středních škol Litomyšle se v pátek dopoledne
setkají s divadelním žánrem zábavné commedie
dell’arte, a to díky inscenaci Divadelního Klubu
Mladých Česká Lípa nazvané Carlo Goldoni: TRE-
PERENDY.
Téměř všechny programy se letos budou ode-
hrávat ve Smetanově domě, kde se v pátek také
uskuteční vernisáž fotografií a Literární kavárna
projektu virtuální galerie mladých tvůrců
Face2Art.cz. Kompletní program festivalu na-
jdete na webu www.hudebnimladez.cz a na pla-
kátech. 
Hudební mládež ČR vás srdečně zve na 43. roč-
ník festivalu Mladá Smetanova Litomyšl.

Eva Matušková

Litomyšlské hudební večery 2016/2017
Připravili jsme pro vás pestrou nabídku koncertů
v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
Ve čtvrtek 22. září se naplní Smetanův dům ryt-
mem swingu v podání Velkého swingového
orchestru Česká Třebová. Své houslové umění
předvede Jaroslav Svěcený – výrazná osobnost
české hudební scény. 
Výročí 700. let od narození Karla IV. si připome-
neme společným projektem partnerských sborů
– Vysokoškolského uměleckého souboru Pardu-
bice a Medici Cantantes Wroclaw. Koncert se
bude konat v pátek 14. října v kostele Povýšení
sv. Kříže v Litomyšli. Dále vystoupí Hana Hracho-
vinová – harfa, Michal Hanuš – varhany, Aleš Ne-
hněvajsa – tenor.
Trio klarinet, violoncello a klavír ve složení Igor
Františák, Petr Prause a Martin Kasík uslyšíme
v pátek 4. listopadu. V jejich podání zazní
skladby B. Martinů, J. Brahmse, L. Janáčka.
Další příjemný večer v pondělí 12. prosince mů-
žeme strávit ve Smetanově domě ve společnosti
Prague Cello Quartet. Toto zcela unikátní usku-
pení, které posluchačům nabídne díla skladatel-
ských mistrů klasické hudby, jazzu, hity
nejznámějších moderních světových skupin, ale
i známé kousky filmové hudby – a to vše v origi-
nální úpravě pro čtyři violoncellisty. Představí se
nám Ivan Vokáč, Petr Špaček, Jan Zemen a Jan
Zvěřina. 
V pondělí 20. února vystoupí ve Smetanově
domě Stadlerovo klarinetové kvarteto ve slo-

žení: Aleš Pavlorek, Svetoslav Točev, Igor Fran-
tišák, Jiří Masný. Kromě Dvořákových Biblických
písní zazní skladby F. Farkase, J. S. Bacha, T. Al-
binoniho. Jako sólista vystoupí Martin Gurbal´ –
bas.
Pěvecký sbor Vlastimil oslaví v příštím roce 155.
výročí svého založení. Slavnostní koncert se
bude konat ve středu 15. března a hostem kon-
certu bude Zuzana Stirská – prapravnučka os-
mého dirigenta Vlastimilu – notáře Emanuela
Stirského, který vedl Vlastimil v letech 1887–
1888. Zuzana Stirská je zpěvačkou a zakladatel-
kou skupiny Fine Gospel Time, na koncertě
vystoupí se svými dětmi a dalším hostem – Big
Bandem z Chrudimi. 
Tradiční jarní koncert Litomyšlského symfonic-
kého orchestru s dirigentem Davidem Lukášem
se uskuteční ve středu 26. dubna ve Smetanově
domě. Jako sólistka se představí klavíristka Ester
Godovská. Zazní skladby L. van Beethovena a
A. Dvořáka.
Sezónu Litomyšlských hudebních večerů završí
v pondělí 15. května kytarový kvartet Guitar4ma-
tion ve složení Petr Saidl (Česká republika), Mi-
chal Nagy (Polsko), Martin Schwarz a Martin
Wesely (Rakousko). Repertoár kvarteta zahrnuje
skladby impresionismu, hudbu španělskou, la-
tinskoamerický folklór, jazz i popové aranže. Ori-
ginální kompozice i výhradně vlastní úpravy
skladeb vtiskly kvartetu nezaměnitelný zvuk.

Leoš Krejčí

přijme
sítotiskaře

co Vás čeká:
• práce na sítotiskovém stroji
• příprava sítotiskových forem

požadujeme:
• manuální zručnost
• technické myšlení
• samostatnost
• chuť učit se novým věcem

strojníky (i ženy)

ženy na pomocné
práce v ruční
knihárně

co Vás čeká:
• jednoduché práce

na dokončujícím zpracování
požadujeme:
• manuální zručnost
• samostatnost
• chuť učit se novým věcem

kontakt: Ondřej Lukáš
tel. 602 648 780
ondrej.lukas@hrg.cz

kontakt: Josef Kopecký, 
tel. 606 627 424
josef.kopecky@hrg.cz

Benefiční adventní
koncert D. Hůlky 
Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na bene-
fiční adventní koncert Daniela Hůlky s dětským
sborem Lilium. Koncert se koná dne 10. 12. 2016
v chrámu Nalezení sv. Kříže od 17.00 hod. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru Li-
tomyšl již od 13. 9. Jednotné vstupné 290 Kč. Vý-
těžek benefiční akce bude věnován na konto
Klubu dívek a žen s TS.                  Rudolf Kosina

www.hrg.cz

přitiskněte se k nám!

co nabízíme:
• příjemné pracovní prostředí

a smysluplnou práci
• stabilitu a prosperitu neustále

se rozvíjející firmy
• práci na plný úvazek ve stabilní

české a rodinné společnosti
• práci na moderních strojích
• možnost se aktivně podílet

na výši své mzdy

Třísměnný provoz Po – Pá
Nástup dle dohody.
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Jednota bratrská
a exulanti
V pátek 9. 9. 2016 se zastaví v Novém kostele
potomci exulantů ze Zelowa, doposud živé
české osady, nyní města ve středním Polsku,
kteří jsou na zájezdu v České republice. Mimo li-
tomyšlské památky odkazující k reformační mi-
nulosti Jednoty bratrské je zajímá také Růžový
palouček, kam mají namířeno. Jsou na cestě do
Prahy, a Litomyšl je jim vzácnou zastávkou. 
V Litomyšli je mimo jiné přivítá MUDr. Josef Čáp
ze Svitav, člen výboru spolku EXULANT, poto-
mek pobělohorských běženců z Čech. V Novém
kostele jedná v sobotu 10. 9. 2016 výbor zapsa-
ného spolku EXULANT, který připravuje velkou
konferenci s mezinárodní účastí, která se koná
14.–16. 10. 2016 na litomyšlském zámeckém ná-
vrší. Konference se nebude ohlížet jen na poh-
nuté dějiny, ale také na současnou skutečnost
běženectví a zápasu o integraci.
V sobotu 10. 9. 2016 v 10.00 hod. se pak otevřou
dveře Nového kostela vernisáží výstavy na téma
Jednota bratrská a exulanti. To je také součást
ohlédnutí za litomyšlským barokem. Vystaveny
budou knihy, které se do Čech pašovaly a jsou
součástí dědictví, které chovají potomci exu-
lantů. Výstavní panely připomenou dějiny zá-
pasů o svobodu víry. Bude k vidění kalich
exulantů. Nový kostel je otevřen v rámci Dnů ev-
ropského dědictví pro všechny návštěvníky v so-
botu 10. 9. 2016 od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00 hod. V neděli 11. 9. 2016 v 9.30 hod. budou
bohoslužby jako tradičně otevřené pro širokou
veřejnost, následuje kavárna do 12.00 hod. a od
13.00 do 17.00 hod. bude otevřen kostel se zmí-
něnou výstavou do 18.00 hod., kdy začíná
v Novém kostele všem přístupná večerní medi-
tace s Večeří Páně.                  Daniel Kvasnička 

Litomyšlská univerzita 3. věku, pobočka 
Univerzity 3. věku při Univerzitě Pardubice
Program zimního semestru Litomyšlské univer-
zity třetího věku (akademický rok 2016/2017) je
připraven ve spolupráci s pracovníky Národního
muzea, Sbírky a Archivu tělesné výchovy
a sportu. Projdeme se historií našeho sportu od
Rakouska-Uherska přes první republiku, druhou
světovou válku, reálný socialismus až do sou-
časnosti. Tématem zimního semestru jsou
„Střípky z historie československého sportu”.
Přednášky se konají v Lidovém domě. 
Čt 29. 9. 14.30 hod. – Sport ve fotoreportáži na
sklonku republiky a za okupace. František Illek
ve sbírce sportovního fotoarchivu NM, přednáší
Mgr. Jana Mezerová
Čt 13. 10. 14.30 hod. – Sport a tělesná výchova
do roku 1918, přednáší Mgr. Lucie Swirczeková
Čt 27. 10. 14.30 hod. – Zahraniční cesty česko-
slovenských sportovců v letech 1945–1989,
přednáší Mgr. Šárka Rámišová
Čt 3. 11. 14.30 hod. – Století československého

fotbalu. Sport jako sociální fenomén, přednáší
Mgr. Jan Lomíček
Čt 24. 11. 14.30 hod. – Z Tyršova domu na výsluní
světového aerobiku. Proměny motivace a pří-
stupu závodníků, trenérů a Českého svazu aero-
biku ke sportu, přednáší Mgr. Gabriela Havlůjová.
Doprovodný program:
Út 11. 10. – zájezd
Čt 1. 12. 14.30 hod. – společenské setkání.
Přihlášky získáte v čítárně Městské knihovny
v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, Po-Út, Čt-Pá
od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 16.00 hod.
Školné ve výši 200 Kč za semestr je možné za-
platit rovněž v knihovně. Přihlášky přijímáme od
1. 9. do 26. 9. nebo do naplnění kapacity. Změna
programu vyhrazena.
Pro bližší informace a odpovědi na dotazy kon-
taktujte Ing. Ivu Pekníkovou, hlavní organizá-
torku LU3V, e-mail: peknikova@knihovna.lito-
mysl.cz, tel.: 461 612 068. Iva Pekníková

Litomyšl – hlavní město
současné české architektury
Cílevědomé prosazování kvalitních
staveb po roce 1990 vyneslo dese-
titisícovou Litomyšl na pozici hlav-
ního města soudobé české
architektury. Svou tvorbu zde
uplatňují architekti z Brna (napří-
klad Zdeněk Fránek, Petr Hrůša,
Petr Pelčák, Tomáš Rusín a Ivan
Wahla, Viktor a Martin Rudišovi, Zdeňka Vy-
drová) i Prahy (Petr Benda, Mikuláš Hulec, Petr
Keil, Josef Pleskot, Petr Hájek, Tomáš Hradečný,
Jan Šépka) i odjinud. Panuje obecná shoda, že
mít v Litomyšli svou realizaci je pro architekta
věcí prestiže a jedná se o svého druhu uznání
jeho schopností.
Fenomén současné litomyšlské stavební kul-
tury představí od 1. října do 20. listopadu mi-
mořádná výstava, jejímiž autory jsou dva známí

kritici a popularizátoři moderní ar-
chitektury. Vernisáž se uskuteční
v pátek 30. září v 17.00 hodin. Ku-
rátorem výstavy je výtvarný kritik
a spisovatel Petr Volf, který mj. pů-
sobil řadu let v časopise Reflex,
architektonického ztvárnění se
ujal „sklepák” David Vávra, jeden

z otců populárních Šumných měst. Přehlídku
obohatí dvě desítky modelů staveb dodaných
přímo jednotlivými architektonickými kancelá-
řemi.
Výstavu pořádá město Litomyšl ve spolupráci
s Regionálním muzeem v Litomyšli. Výstava je
součástí celoměstského projektu oslav Světo-
vého dne architektury ve dnech 30. 9. – 3. 10.
2016, v Litomyšli již tradičně nazvaného Archi-
Myšl.                                                  René Klimeš

Květinová show –
svatební aranžmá
a doba Karla IV. 
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
vás srdečně zve na již tradiční 14. ročník Květi-
nové show. Letos se uskuteční  ve čtvrtek 22.
září 2016 v 16 hodin v příjemných prostorách
Klášterních zahrad, v případě nepříznivého po-
časí v litomyšlském zámku. Vstupné na tuto akci
je zdarma.
Máte možnost zhlédnout nádherné originální
svatební kytice, výrobky našich studentů. Dále
vše, co k svatbě patří, svatební  šaty,  slavnostní
tabule i ozdobené vozidlo novomanželů. Ne-
věsty i ženichy budou krášlit květinové šperky,
nebudou chybět ani malé krásně nazdobené
družičky. Součástí programu je  přehlídka vazeb
květin  z tvorby našich studentů, která se letos
váže k tématu 700. výročí narození panovníka
Karla IV. Věříme, že budete nadšeni krásou roz-
manitých květů i kreativitou studentů naší školy.

Hana Honzíková, foto Jana Bisová 

LITOMYŠL
HLAVNÍ MĚSTO
SOUČASNÉ ČESKÉ
ARCHITEKTURY

Starodávný jarmark 
na Smetanově náměstí
V sobotu 17. září v době od 8.00 do 17.00 hodin
se opět můžeme těšit na tradiční Starodávný
jarmark. Stánky budou opět umístěny po obou
stranách horní části Smetanova náměstí. Po-
zváno je přes 100 řemeslníků, kteří budou před-
vádět stará řemesla a prodávat svoje výrobky.
Pro řidiče to znamená uzavírku mezi budovou
České spořitelny a Domem sportu Stratílek.
Prodejci budou nabízet batikované výrobky, bi-
žuterii, bylinky, cínové předměty, cukrovinky,
čaje, dečky, dárkové a dekorační předměty,
drahé kameny, dřevěné výrobky, háčkované vý-
robky, košíky, kovové a kožené výrobky, krajky,
květiny, med, medovinu, patchwork, pečivo, sta-
ročeské nerezové i dřevěné kuchyňské potřeby,
vitráže, výrobky z drátu, dřeva či kamene
a mnoho dalšího. Návštěvníci Starodávného jar-
marku uvidí například drátování, rytí skla, koší-
kářské a řezbářské práce, soustružení dřeva,
výrobu keramiky a korálků, zdobení perníků
a další, dnes již polozapomenuté způsoby vý-
roby. Součástí jarmarku bude tvořivá dílnička
pro děti všech věkových kategorií. Ochutnat mů-
žete domácí limonádu, mandle v čokoládě, ho-

landské i slovenské sýry, pekařské výrobky,
mimo jiné např. valašské frgály či štramberské
uši, trubičky a koláčky, ale také tradiční placky
na slaný i sladký způsob, staročeské trdelníky,
klobásky a uzeniny. Mykologický klub Litomyšl
bude nabízet svůj vynikající houbový guláš. Ob-
čerstvení bude zajišťovat restaurace Veselka se
svým vyhlášeným pivem. K dispozici ale budou
i jiná občerstvení. 
Před morovým sloupem bude umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební soubory, sku-
piny a orchestry. Doprovodný program na pódiu
je: 
• 8.30–9.45 hod. – country a bluegrassová sku-
pina Bratři Zrnětín 
• 10.00–11.30 hod. – dechová hudba Dolnovanka
Dolní Újezd
• 11.45–13.30 hod. – folková skupina Věneband
Litomyšl
• 13.45–15.15 hod. – hudební skupina Náhoda Li-
tomyšl
• 15.30–17.00 hod. – východočeská country ka-
pela Countrymeni

Jaroslav Dvořák
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Osík u Litomyšle – prodej udržovaného RD s dvěma
prostornými byty, zahradou o výměře 566 m2
a třemi garážemi, stojící ve velmi klidné lokalitě
obce. PENB – G.
Č.1272.  Cena: 1 600 000,- Kč+daň
Bohuňovice u Litomyšle – prodej rodinného domu
využívaného k rekreaci, původně hostinec, ve středu
obce, se zajímavě řešenou zahradou, rekonstrukce
nutná.
Č.1271.  Cena: 200 000,- Kč+daň
Litomyšl – pronájem bytu 3+1 v rodinném domě se
2 byty. 3 ložnice, jedna s lodžií, z obývacího pokoje
výstup na terasu. K bytu lze využívat, sklepy, za-
hradu s bazénem, garáž. Volný od října 2016.
Č.1269.  Cena: 10 500,- Kč/ měsíc
Litomyšl – prodej staršího rodinného domu s dispo-
zicí 3+kk v zajímavé lokalitě blízko centra města s ga-
ráží a zahradou o výměře 427 m2. PENB G.
Č.1189.  Výrazná sleva: 2 500 000,- Kč
Litomyšl – pronájem nebytových prostor 51 m2 s vý-
lohou v přízemí zděného domu v ulici vedoucí
k hlavnímu náměstí. Vhodné pro obchod nebo
služby. PENB G.
Č.1257.  Cena: 9 500,- Kč/měsíc
Litomyšl – prodej rodinného domu s obchodními
prostory v přízemí, bytovou jednotkou 5+kk v II. NP,
uzavřeným dvorkem, garáží, kůlnami a zahradou
s výměrou 607 m2 v zajímavé lokalitě nedaleko cen-
tra. PENB G.
Č.1246.  Cena: informace v RK
Litomyšl – prodej budoucí novostavby rodinného
domu 3+1 v zajímavé klidné části města cca 10 minut
pěšky od centra města, pozemková parcela je kom-
pletně zainvestovaná. Zajistíme dům na klíč.
Č.1245.  Cena: 3 550 000,- Kč+provize
Pazucha – prodej malebné chalupy z r.1926.Rekon-
strukce interiéru v r.2005. Původní kachlová kamna
s pecí k odpočinku. K domu přiléhá zahrada 702 m2.
Útulné bydlení k rekreaci i trvalému žití u Litomyšle.
PENB G.
Č.1188.  Cena: informace v RK
Litomyšl – prodej komerční budovy v centru města.
2 nadzemní podlaží+ podkroví, možnost úpravy půd-
ního prostoru. Zast.plocha 232 m2 + zahrada 154 m2.
ÚT plyn, vzduchotechnika. Výhodná poloha. Dobrý
stav. PENB – G.
Č.1159.  Cena: Info v RK
Janov u Litomyšle – prodej zrekonstruovaného ro-
dinného domu, s pergolou a krásnou zahradou na
polosamotě.  Vhodné k trv. bydlení i rekreaci. PENB
D/ 173
Č.1258. Výrazná sleva: 2 500 000,- Kč

PRO VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PRODEJE HLEDÁME
DALŠÍ NEMOVITOSTI. Víte o někom, kdo potře-
buje dobře a bezpečně prodat dům, byt nebo po-
zemek? Doporučte mu naše služby a přiveďte ho
k nám. Vyplatíme Vám zajímavou odměnu z naší
provize. Obraťte se na nás –znáte nás již 25 let! 

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

Koncert tří nezávislých kapel v Kotelně
V pátek 23. 9. se v litomyšlském hudebním klubu
uskuteční zajímavá a pestrá přehlídka východo-
českých indie (rozuměj nezávislých) rockových
kapel. Konkrétně tento večer cca od 20 hodin
vystoupí: Fuzzy2102 (indie pop, Litomyšl), Citi-
zen37 (indie rock, Česká Třebová), The Atavists
(stoner rock, Hradec Králové).
Fuzzy2102 je moderní indie popový písničkář
z Litomyšle Richard Jan Müller. V září 2015 vydal
své debutové album Moonpop (Moonpop Re-
cords/IndiesMG), které se se setkalo s příznivým
ohlasem (tip měsíce v časopise Rock & Pop
a další recenze), a v únoru 2016 EP Kafka na ná-
břeží. Koncertuje v tříčlenné sestavě jako kapela
(má také vedlejší aktiva v indierockové kapele
The Partisan z Pardubic a ještě dříve v minulosti
působil v kapelách Bratrstvo, Berlín, Park nebo
v kapele Petra Muka). Píseň Nikola je možné sly-
šet na ČR Radiu Wave a spolu s písní Romeo
s Julií patří k nejhranějším písním na nejnavště-
vovanějším českém hudebním webu
Bandzone.cz. Fuzzy2102 postoupil mezi top 100
Mattoni Hvězda Internetu 2015. Píseň Kafka na
nábřeží ze stejnojmenného EP po několik týdnů
(3) vedla cz-sk hitparádu Velká sedma na Radiu
1, také rádio Proglas zařazuje některé písně Fuz-
zyho do vysílání. 
The Atavists jsou čtyřčlenná kapela balancující na
pomezí blues, stoner-rocku a vlivů surfových
kapel z šedesátých let. Charakteristický zvuk sku-
piny tvoří špinavé kytary, nakřáplé retro varhany
a osobitý vokální projev frontmana Adama Krofi-
ana. V roce 2015 se skupině podařilo zvítězit v ná-
rodním kole nadnárodní soutěže GBOB a na
začátku roku 2016 vydala debutové album „Bad
Times" na streamovacích službách. V létě 2016

se objevuje na větších (Colours of Ostrava, Rock
For People...) i menších festivalech po celé ČR.
Citizen37 jsou čtyřčlenná indie/alternative sku-
pina z České Třebové vyznačující se barevným
kytarovým soundem s důrazem na melodiku,
výraznými refrény a osobitým projevem zpě-
vačky. Kapela nepodléhá moderním trendům
a nesnaží se uspět za každou cenu, přesto si
během svého působení vybudovala slušné
jméno, zejména ve východočeském regionu.
Prostřednictvím svých vystoupení předává
především niterní emoce v jemně melancholic-
kém nádechu, často s přesahem do abstraktní
či expresivní roviny.
Zatímco debutová deska „Unhappy Destinies Of
The Room Stars” působí přímočaře, až hitově,
nová tvorba naznačuje odklon více alternativním
směrem.
Srdečně na tento večer zvou hudební klub Ko-
telna a litomyšlský hudební účinkující 

Richard Jan Müller, foto promo foto

„Genesis” – putovní vzdělávací výstava 
s filmovou projekcí a přednáškami
Zeptali jste se už někdy „Jak vznikl svět? Co drží
hmotu pohromadě? Odkud se vzal život a člo-
věk? Proč umíráme? Odkud se vzalo na světě
tolik zkamenělin?”… či  „Má vědecké poznání ně-
jaké hranice?” Zajímavé otázky, viďte? Jeden
moudrý muž kdysi řekl, že otázky, které nejsou
správně zodpovězeny, mají tendenci se neustále
vracet…Proto vznikla putovní výstava GENESIS,
jejímž cílem je „odtajnit” a zprostředkovat vám,
odborníkům i laikům, lidem všech věkových ka-
tegorií, nevšední, provokativní otázky… a fundo-
vané odpovědi týkající se původu a skutečné
„neoficiální” historie vesmíru, života a člověka,
odpovědi podložené rozsáhlými výzkumy na poli
přírodních i historických věd. Přijďte do zámec-
kého pivovaru na zámeckém návrší v Litomyšli
v pracovních dnech od pondělí 19. září do čtvrtka
29. září mezi 9.00 a 19.00 hod., kde se na vás
a vaše dotazy těší spoluautor výstavy a předná-
šející Mgr. Libor Votoček, absolvent oboru fyzika

na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha.
Kromě nekomerčních filmových představení
každý den vždy od 16.30 hod. a večerních odbor-
ných přednášek vždy od 17.30 hod. je pro vás
připraveno téměř 30 informačních panelů pl-
ných skvělých informací o geniálním uspořádání
přírody a historie světa, dále jedinečná sbírka
více než 50 zkamenělin z celého světa, lebky tzv.
předchůdců člověka v životní velikosti a téměř
200 světově ojedinělých knižních a DVD titulů
z oblastí vědy, historie, ekologie, sociologie a ná-
boženství vztahujících se k tématu výstavy. Pro
děti je pak připravena expozice unikátních ob-
razů puzzle a originálního pexesa s možností za-
koupení. Každý návštěvník kterékoliv večerní
přednášky pak obdrží zdarma jako dárek 2 bro-
žurky a 1 DVD. 
Vstupné je dobrovolné, aby mohl přijít skutečně
každý! Jste srdečně zváni!

Čestmír Šťovíček

Petr Kolář ve Smetanově domě
Zpěvák Petr Kolář zavítá do Litomyšle v rámci
svého turné k desce s názvem „A proč ne”, která
vyšla na podzim roku 2015. V programu s titulem
Petr Kolář 2016 „Vyznání” zazní za doprovodu
kytaristy, klávesisty a vokalistky skladby z po-
slední desky i známé rádiové hity. Koncert se
uskuteční v pátek 16. září od 19.00 hodin ve
Smetanově domě.  Akce se koná v rámci 43. roč-
níku festivalu Mladá Smetanova Litomyšl.
Vstupné je 260 Kč / 220 Kč. Předprodej vstupe-
nek v Informačním centru Litomyšl, tel.: 461 612
161 nebo online na www.smetanuvdum.cz.

Prokop Souček, Smetanův dům, 
foto archiv Petra Koláře
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Zářijové doprovodné programy pro veřejnost
a školy v městské galerii
Na září připravila městská galerie doprovodný
program, který by měl návštěvníkům galerie, ro-
dičům, dětem i učitelům zpříjemnit dobu návratu
z dovolených a začátek školního roku. O víkendu
10.–11. 9. bude možné během Dnů otevřených
památek navštívit zdarma probíhající výstavu
Bohdan Kopecký – Vladyka z Bídy (dům U Rytířů)
a expozici v Městské obrazárně (2. patro lito-
myšlského zámku). 
V sobotu 10. 9. od 9.30 hod. si můžete vyzkoušet
grafickou techniku suché jehly a vytvořit si tak
vlastní originální grafický list. Den poté, v neděli
11. 9., od 15.00 hod. představí Martin Boštík
a Stanislav Vosyka novou publikaci o malíři Boh-
danu Kopeckém, povídání s autory knihy pro-
běhne přímo mezi malířovými obrazy. V pátek
16. 9. od 16.00 hod. se můžete zúčastnit další
Procházky (s) městem, tentokrát budou v centru

pozornosti místní školské budovy a jejich histo-
rie, proto je sraz u pomníku J. A. Komenského
před budovou pedagogické školy.
Školy a skupiny s dětmi mohou během celého
roku v galerii navštívit několik doprovodných
programů, které děti přístupnou formou se-
známí s originálními výtvarnými díly a prostře-
dím galerie. Ke každé probíhající výstavě je
připraven speciální doprovodný program určený
pro všechny typy škol, který je možné upravit
podle věku a časových možností studentů. V září
v domě U Rytířů probíhá program Do hlubin
země, který nás provede životem i dílem malíře
Bohdana Kopeckého, jehož životní osudy byly
ovlivněny nucenými pracemi v dolech na Mos-
tecku, tato zkušenost se odrazila i v jeho malíř-
ské tvorbě, neboť jeho hlavním tématem se
stalo zachycování krajiny zdevastované lidskou

činností. Pod povrch země se dostaneme i v ná-
sledující výtvarné dílně. Dále je možné navštívit
grafickou dílnu, ve které si žáci vyzkouší tech-
niku linorytu a každý si vyrobí originální grafický
list. Pokud vás zajímá, jak vznikla renesance,
a chtěli byste se dozvědět, co je na domě U Ry-
tířů renesanční, je pro vás připravena netradiční
prohlídka, během které se dostanete i do běžně
nepřístupných míst domu U Rytířů.
Programy pro školy probíhají také v Městské ob-
razárně (2. patro litomyšlského zámku), kde se
studenti setkají s těmi nejhodnotnějšími díly
umění 19. a 20. století, které vlastní galerie.
Během programu Příběhy psané obrazy se se-
známí s celou koncepcí výstavy i s nejvýznam-
nějšími autory (Julius Mařák, Antonín Dvořák,
Josef Lada, Josef Čapek, Emil Filla, Václav Boštík
a Olbram Zoubek). V programu Tváří v tvář se
zaměříme na zachycení lidské tváře v promě-
nách doby. Pro nejmenší děti z mateřských škol
jsou připraveny programy Kdo žije v jezeře
a Hrátky s uměním, ve kterých děti poznají ga-
lerijní prostředí i vystavené obrazy a svoje zá-
žitky zpracují ve výtvarné dílně. Na programy je
nutné se objednat alespoň jeden den předem (E:
tomanova@galerie.litomysl.cz, T: 461 614 765).
Více informací naleznete na webových strán-
kách galerie: www.galerie.litomysl.cz.

Zuzana Tomanová, foto archiv MGL 

Seminář o kotlíkových dotacích
Chcete se dozvědět více o podmínkách pro zí-
skání kotlíkových dotací, způsobu podání žá-
dostí nebo systému proplácení? Chcete vědět,
jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno
musíte splňovat? Na tyto, ale i mnohé další
otázky odpoví odborný seminář, který připravil
pro žadatele Pardubický kraj. V Litomyšli se
uskuteční 12. září od 16.00 hod. v zámeckém pi-
vovaru. Zároveň se dozvíte o možnosti čerpání
podpory z programu Nová zelená úsporám. Zá-
jemci se mohou na seminář dostavit bez před-
chozího přihlašování. Seminář je bezplatný.
„Zájem o první kolo dotací a seminářů nás ujistil
v tom, že i před vyhlášením druhé výzvy uspo-
řádáme tyto semináře, na kterých zaměstnanci
krajského úřadu podrobně vysvětlí všechny ná-
ležitosti nezbytné ke správnému podání a zí-
skání dotace. Jsem přesvědčený, že obyvatelé
kraje o této možnosti vědí, ale nemusejí znát
všechny detaily, což by je mohlo od podání žá-

dosti odradit. Proto chceme ukázat, že se ne-
jedná o složitý proces a získání dotace je vcelku
snadné,” uvedl hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický. Koho navíc zajímají další mož-
nosti úspory energií, tomu poradí v zámeckém
pivovaru zástupci Státního fondu životního pro-
středí ČR. Na semináři budou totiž poskytnuty
také aktuální informace o probíhající výzvě k po-
dávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená
úsporám. Odborníci budou hovořit například
o investicích do zateplení nebo změnách způ-
sobu vytápění v rodinných domech. Navíc budou
k dispozici pro individuální konzultace a pora-
denství.
Podrobné informace mohou občané nalézt na
internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/
kotlikove-dotace. Další bezplatné informační se-
mináře ke kotlíkovým dotacím se uskuteční také
ve Skutči, Lanškrouně, Moravské Třebové, Heř-
manově Městci a Žamberku.                        -red-

Poslední společná jízda „Cyklopecek”
bude mít start v Litomyšli
Už jste slyšeli o unikátní soutěži „Cyklopecky Par-
dubického kraje”? Pokud ne, tak věřte, že se
jedná o atraktivní způsob, jak aktivně poznávat
krásy našeho regionu – na kole, ale i koloběžce,
in-line bruslích a pěšky! Připravila ji Destinační
společnost Východní Čechy spolu s Pardubickým
krajem a koná se pod záštitou krajského radního
zodpovědného za cestovní ruch René Živného.
Od poloviny května do 16. října letošního roku
můžete získávat razítka do Vandrovní knížky na
některé z 15 vybraných cyklotras a odhalovat nej-
krásnější místa celého kraje přímo ze sedla kola.
Stačí získat pouhá 3 razítka a třeba se vám podaří
vyhrát jednu z hodnotných cen v čele s horským
kolem Merida od jednoho z partnerů soutěže –
společnosti Cyklopoint. 
Co ještě za to všechno úsilí získáte? Příjemný
pocit z toho, že jste pro sebe něco udělali, ale
také spoustu nových zážitků! Navíc, pokud se
s námi v neděli 4. září 2016 vydáte na poslední
společnou cyklojízdu z Litomyšle do Nových
Hradů, můžete si vychutnat bezplatnou prohlídku
Prvního českého muzea cyklistiky v Nových Hra-
dech uspořádanou pro aktivní účastníky. Před
startem určitě doporučujeme alespoň krátkou
procházku historickým centrem města Litomyšle,
jehož úžasná atmosféra vám pomůže načerpat

sílu na výlet. Startovat se bude v 10.00 hodin od
čerpací stanice MOL v Litomyšli (Sokolovská ulice
122, Nedošín). Celou trasu absolvuje i radní René
Živný, který k celé soutěži dodává: „V Pardubic-
kém kraji je opravdu nepřeberné množství atrak-
tivních míst, kam můžete vyrazit na kole, a okolí
Litomyšle bezesporu patří k těm vůbec nejkrás-
nějším. Sám se neustále přesvědčuju o tom, jak
krásné výlety tu lze podniknout. V kraji jsou jak
rekreační terény pro rodiny s dětmi, třeba v okolí
Pardubic, ale i náročné horské stezky úbočími Or-
lických hor a Králického Sněžníku. Myslím, že si
vybere úplně každý. Po cestě navíc narazíte na
spoustu historických památek a jiných turistic-
kých atraktivit. A to je přesně cílem letošního roč-
níku této oblíbené letní soutěže – inspirovat co
nejvíce lidí k tomu, aby aktivním způsobem po-
znávali krásy tohoto regionu.” Takže určitě stojí
za to vydat se po některé z cyklotras Pardubic-
kého kraje, nemyslíte? 
Detailní informace k celé soutěži a také k po-
slední cyklojízdě najdete na: www.vychodnice-
chy.info/cyklopecky,  www.pardubickykraj.cz/
cyklopecky.
Přejeme mnoho příjemných chvil při putování
křížem krážem Pardubickým krajem.

Josef Rychter

Mezinárodní
den seniorů
Protože si vážíme vás, našich seniorů, připravili
jsme vám v našem muzeu opět malý dárek. Ten-
tokrát to nebude 1. října 2016 jen volný vstup do
celého muzea, ale ve spolupráci s Městskou po-
licií Litomyšl a ústavem Život 90 Zruč nad Sáza-
vou bychom vás rádi blíže seznámili i se službou
Tísňové péče pro seniory a zdravotně a tělesně
postižené občany. Od letošního jara ji můžete
využívat také v Litomyšli. Jedná se o projekt
v naší republice zatím ojedinělý, při kterém jsou
staří, nemocní, osamocení nebo postižení ob-
čané napojeni nepřetržitě po celých 24 hodin na
speciální dispečink. Ten jim v případě potřeby
zprostředkuje okamžitou odbornou pomoc (lé-
kaře, policii, plynaře, elektrikáře, hasiče a další).
Více se o službě dozvíte v muzeu přímo od pra-
covníků Života 90 a litomyšlských městských
strážníků, kteří sem za vámi přijdou. A to v po-
době besedy v časech 11.30 a 14.00 hodin nebo
po celý den formou prezentací, letáků apod. Více
informací o službě naleznete na stránkách
www.zivot90-zrucns.cz.
Na vaši návštěvu se těší strážníci Městské poli-
cie Litomyšl, zástupci Života 90 Zruč nad Sáza-
vou a pracovníci muzea.       Renata Kmošková
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JAZYKOVÁ AGENTURA
nabízí

ROČNÍ JAZYKOVÉ KURZY
• angličtina, francouzština, španělština,

němčina, italština, ruština
• začátečníci, mírně pokročilí,

středně pokročilí, pokročilí
• konverzace s rodilým mluvčím,

příprava na cambridgeské zkoušky
• kurzy AJ s rodilým mluvčím pro děti

– investujte do vzdělání svých dětí
• rodilí mluvčí jsou skuteční učitelé, nikoli

jen cizinci umějící anglicky
• kvalitní výuka, nízké ceny, malé skupiny,

kvalifikovaní lektoři
• cena od 3 400 Kč/školní rok

V první polovině září probíhá zápis, 
rozřazovací testy, konzultace. 
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás. 

Kontakt: Jazyková agentura AKAIA,
Benátská 1078, Litomyšl,
tel.: 777 345 866, 731 103 727, 608 200 467,
akaia@akaia.cz, www.akaia.cz

ZÁPIS: 5. 9. – 16. 9., 13.30 – 17.30
ZAHÁJENÍ KURZŮ: 19. 9.
MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ:
Benátská 1078, Litomyšl 

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844
e-mail: kamenictvi.policka@seznam.cz

Výrobu všech druhů pomníků včetně
příslušenství. Vše z kvalitních materiálů. 

Opravy starých pomníků. Zaměření, 
návrh a cenová kalkulace zdarma.

Dále vyrábíme: levné pečící kameny
panelové hrobky, plotové desky včetně

sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby.

NABÍZÍ

KAMENICTVÍ
POLIČKA

Evropské školicí centrum o.p.s.

vypisuje výběrové řízení
na asistentku ředitelky.
Pro více informací a podmínky
přihlášení do VŘ žádejte
na info@esclitomysl.cz
nebo 739 456 356.

Uzávěrka přihlášek 20. 9. 2016

Dny otevřených dveří památek 
SOBOTA 10. ZÁŘÍ

8.00–11.30, Toulovcovo náměstí
Farmářské trhy, bleší trhy a větrání šatníků *
Přijďte si nakoupit nebo něco prodat či darovat

9.30–12.00, dům U Rytířů
Suchá jehla – přijďte si vytvořit grafický list

10.00, Infocentrum na Smetanově náměstí
Komentovaná prohlídka historickým jádrem *

10.00, 11.00 a 14.00, Smetanův dům 
Smetanův dům, jak ho neznáte *
Komentované prohlídky zákulisí

10.00-21.00, horní část Smetanova náměstí 
V. Litomyšlské vinobraní *
Celodenní program s muzikou – Cimbálová mu-
zika Mládí z Čejče v 10.00 h., kapela Mariachi
Espuelas v 16.00 h.   

11.00, chrám Nalezení sv. Kříže
Architektonická prohlídka Zámeckého návrší * 

11.00-22.00, Restaurace a minipivovar Veselka 
Medový víkend na Veselce *
Medové pochoutky, Bedřichova 11⁰ 

12.00, Sportovní areál za Sokolovnou
11. Fish Fest * 
Rybí hody za hudebního doprovodu kapel: Elixir,
Volnost, Jakub Vaníček, Pendl a Night´s Joy

15.00, dům U Rytířů  
Vladyka z Bídy. Malíř a Litomyšlan Bohdan
Kopecký *
Povídání s autory nové publikace mezi obrazy 

19.00, chrám Nalezení sv. Kříže
Recitál Lucie Bílé s klavírem Petra Maláska
Benefiční akce – na konto Klubu dívek a žen
s Turnerovým syndromem

NEDĚLE 11. ZÁŘÍ

9.30, Nový kostel Církve bratrské 
Bohoslužby otevřené pro širokou veřejnost *
Následuje kavárna (do 12.00 h.) 

10.00, Infocentrum na Smetanově náměstí
Komentovaná prohlídka historickým jádrem *

10.15, chrám Nalezení sv. Kříže
Slavnostní mše svatá *
Poprvé zazní revitalizované varhany, představen
bude nový farář římskokatolické farnosti Lito-

myšl, Zdeněk Mach, sopránem mši doprovodí
Eva Kolková 

11.00-22.00, Restaurace a minipivovar Veselka 
Medový víkend na Veselce *
Medové pochoutky, Bedřichova 11⁰ 

12.00–18.00, chrám Nalezení sv. Kříže 
Tvář – příběh ztracení a touha znovunalézání *

15.00, chrám Nalezení sv. Kříže 
Architektonická prohlídka Zámeckého návrší * 

15.00, Smetanův dům 
Na kole i přes pole 
pohádka v podání Divadélka Kůzle 

17.00, pobytová lávka za MC Kotelna 
Low Riders na lávce *   
Baskická kapela hraje na pomezí country a rocku 

18.00, Nový kostel Církve bratrské
Večerní meditace spojená s Večeří Páně * 

Zdarma nebo za výhodné vstupné můžete
navštívit:
Gymnázium – vyhlídková věž / So 9–17 h. *
Kostel Povýšení sv. Kříže včetně věže /
So a Ne 9–17 h. * 
Červená věž / Muzeum restaurování, výstava
Fauna bájná i skutečná / So 8–15 h. / Ne 10–17 h. *
Dům U Rytířů / výstava Bohdan Kopecký – Vla-
dyka z Bídy / So a Ne 10–12 h., 13–17 h. *
Chrám Nalezení sv. Kříže / vyhlídka, expozice
Andělé na návrší / So 10–14.30 h., Ne 10–18 *
Piaristická kolej / trvalá fakultní výstava / So
a Ne 10–17 h. *
Regionální muzeum v Litomyšli / výstava Jiří
Sozanský: 1969 Rok zlomu, Tři bratři, pohádková
herna, expozice Litomyšl – město kultury
a vzdělanosti atd. / So a Ne 9–17 h. *
Rodný byt B. Smetany / So a Ne 9–17 h. *
Městská obrazárna, II. patro zámku / So a Ne
10–12 h., 13–17 h. *  
Muzeum domečků, panenek a hraček / So a Ne
10–17 h. / k celé vstupence druhá za ½
Zámecké sklepení / sochy O. Zoubka a Srdce
pro V. Havla / So a Ne 10–17 h. / vstupné 20 Kč
Litomyšlení – dětský program pro zámecké ná-
vrší / So a Ne 10-20 h. *
Nový kostel / výstava Jednota bratrská a exu-
lanti / So 10–12 h., 13–17 h., Ne 13–17 h. *

* vstup zdarma 
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Neboj se znít všemi
tóny, dokud nena-
jdeš svoji melodii
Víte, jak zníte? Jak se zharmonizovat pomocí
zvuku? Jak si prozpívat energetická centra a zjis-
tit příčinu našich psychických a fyzických prob-
lémů? Přednáška o našem přirozeném
i nepřirozeném projevu. Večerem vás provede
Ladislava Písnička Svobodová, zkušená tera-
peutka, hudebnice, textařka, autorka metod
Podvědomí barev, čísel, tónů a Melodie čísel.
Termín: 12. 9. 2016 od 17.00 hod. na Smetanově
náměstí čp. 77. Další informace na tel: 605 147
812 nebo na e-mailu: milam28@seznam.cz.

Míla Bohunická

Prožitkový seminář:
Naše VZTAHY
Co dělat, aby nás vztahy nedusily, ale vyživo-
valy? Vyčištěním a vyjasněním vztahů k druhým
a k sobě můžeme zlepšit  náš život, rozproudit
stagnující energii a otevřít dveře radosti. Většina
problémů a trápení plyne právě z nezdravých a
zamotaných vztahů nebo je důsledkem našich
mylných přesvědčení. Seminář se koná 24. 9.
2016 od 14.00 do 19.00 hodin na Smetanově ná-
městí 77 v Litomyšli. Lektorka semináře
RNDr. Ivana Jakubíková (www.rodinneterapie.cz)
používá při své práci metody rodinných konste-
lací, techniku emoční svobody a mentální pro-
gramování. Další informace a přihlášky na tel.
605 147 812 nebo e-mailu:  milam28@seznam.

Míla Bohunická

Kurz tance – kontaktní improvizace
Kurz kontaktní improvizace se uskuteční 29. 9.
2016 od 17.30 do 21.00 hod. na Smetanově ná-
městí 77 – v průchodu vedle drogerie DM. Lek-
torka kurzu je Zita Pavlišová. Kontaktní
improvizace je technika moderního tance, kte-
rou může zkusit každý. Dílna je určena pro
všechny, kteří se rádi hýbají a mají chuť se roz-
hýbat. Je zaměřena hlavně na práci se začáteč-
níky.
Nepoužíváme přílišnou racionální přípravu po-
hybu, spíše „necháme pohyb,  aby námi pohy-
boval”. V této lekci objevíte v sobě netušené
možnosti nového pohybu, poznáte lépe sami
sebe, nabudete velkou sebedůvěru, rozšíříte si
pohybový rejstřík. Skvěle se uvolníte fyzicky
i psychicky, odpočinete si od denních starostí.
Hned v prvních cvičeních se zaměříme na způ-
sob jak se setkat, už od samého začátku bu-
deme v tanci hledat příjemný pocit. Budeme
prohlubovat schopnost cítit se vzájemně a vní-
mat pohyb. Začneme prožívat tělem, budeme
posilovat svůj střed a osvojovat si nové doved-
nosti. To všechno je úchvatný, jemný proces.
Znovu se učíme využívat celý svůj potenciál.
Když v tanci dokážeme mít smysly stále ote-
vřené vjemům, můžeme prožívat pohodlí i zá-
vrať zároveň. Když se necháme vést
podmanivou silou pocitů, tanec se stává svo-

bodný, šťavnatý a přitažlivý. Získáme postupně
odvahu a jistotu v pohybu, začneme si rozumět,
ladit se na sebe. Ocitáme se v proudu. Není
únava, jen zvědavost a požitek z neobvyklé sou-
hry. Dílna je zaměřena na esenci kontaktní im-
provizace, věnuje se hlubším souvislostem, mění
nefunkční návyky.
Lektorka Zita Pavlišová je jednou z mála učitelů
kontaktní improvizace v Čechách. Působí
v Praze, v Brně a vede workshopy ve Španělsku,
Polsku, Německu, na Filipínách. Ve své práci
spojila techniku současného tance a kontaktní
improvizaci. Ovládá umění pohybu, jehož zákla-
dem je naslouchání tělu. Zkoumá tělo v pohybu
a jeho propojení s myslí. Je jí vlastní dlouhé,
klidné a vědomé pozorování vnitřního pohybu
stejně jako rychlost a situace, kdy je třeba dát
tělu bezvýhradnou důvěru.
Další informace a rezervace na tel. 605 147 812,
e-mail: milam28@seznam.cz.

Míla Bohunická

AURA a naše
smysly
V následujících dnech je možné se přihlásit na je-
dinečný seminární cyklus léčíme svou smyslnost.
Prostřednictvím meditace a hudby budeme léčit
jednotlivé části těla. AURA Systém ČR pod zášti-
tou Mgr. Bc. Blaženy Kovářové vám tuto možnost
předává v rámci podpory vědomí v Litomyšli
zdarma. Pěti cykly se dozvíme, jak reaguje naše
tělo v odpovědích života. Propojíme své originály
těla a naučíme rozum, smysly, logiku, sílu a od-
pory vědomí života. V těchto cyklech lze jedno-
duše určit kolik času trávíme ve své hlavě a kolik
žijeme v těle svobodný a šťastný život. Také se
určí váš osobní časovač a síla odpojení reality
strachů a nemocí. Je zde někdo jiný, kdo toto umí?
NE. – Je možné se přihlásit? ANO. – www.aura-
sys.cz (kniha života – osobní časovač) nebo na
duchovina@gmail.com.
Tel. 776 101 972 Bláža Kovářová, AURA Centrum,
Smetanovo náměstí 72, každý pátek pro vás v Li-
tomyšli.                                     Blažena Kovářová

My se mluvit 
nebojíme, …hravě
se to naučíme
Odpolední výuka angličtiny pro děti od 4 do 6 let
v Rodinném centru Litomyšl se uskuteční ve
středu 14. září, 21. září a 5. října 2016 od 15.30 do
17.00 hodin. Během tří setkání s lektorkou Anet
Kopeckou a využitím jejích praktických zkuše-
ností z Waldorfské školy z australského Perthu
si děti vyzkouší různé dětské pohybové hry, ří-
kadla, básničky a písničky. Nejenom ty, které
znají v rodném jazyce, ale také našim dětem ne-
známé, přivezené z opačné strany zeměkoule. 
Pro děti budou také připraveny krátké loutkové
divadelní pohádky známé i neznámé a podíváme
se také na krásné anglické dětské knížky. Se-
tkání je určeno i dětem, které anglicky ještě
vůbec neumí, a lekce pro ně mohou sloužit jako
„startovací motor”.
Rezervace místa v Rodinném centru Litomyšl
nebo na tel. 607 605 720, nebo e-mailu pbene-
sova@lit.cz.
Napadá vás, že si za tak krátkou dobu děti nic
nezapamatují? Co je baví, to se hravě naučí.

Za tým rodinného centra Petra Benešová

Chovatelé zvou
na výstavu
Český svaz chovatelů ZO Litomyšl vás srdečně
zve v sobotu 17. září 2016 do svého areálu na
ul. T. G. Masaryka 1253 za bývalou aukční halou.
Od 8.00 do 17.00 hod. se zde bude konat místní
výstava drůbeže, holubů, králíků a exotického
ptactva s možností nákupu zvířat. V rámci vý-
stavy se opět uskuteční soutěž o Pohár starosty
města, kde vzniká pěkná tradice. 
Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení
a příjemné prostředí chovatelského areálu, který
se chovatelé snaží celoročně zvelebovat.

Za pořadatele Václav Černý, foto Jana Bisová

Vodácký výlet
do Prahy
Tradiční pražská akce „Napříč Prahou – přes 3
jezy” se uskuteční ve středu 28. září 2016
(státní svátek) a je určena pro širokou veřejnost
a rodiny s dětmi, které mají rádi neobyčejné zá-
žitky. Hlavním bodem programu je volné, atrak-
tivní splutí řeky Vltavy – kolem Vyšehradu,
Národního divadla, pod Karlovým mostem a za-
končené na Štvanici. Doporučena je vodácká
zkušenost jednoho člena posádky (raft pro 4
nebo 6 lidí). Za nezletilé děti zodpovídají zá-
konní zástupci nebo jiný přímý člen posádky.
Každý účastník je povinen řídit se pokyny po-
řadatelů a Říčního oddílu Policie ČR. Cena za
jednoho účastníka je 550 Kč (děti do 6 let 300
Kč) a zahrnuje dopravu autobusem, půjčení
raftu a dalšího vybavení (vesta, pádlo) a star-
tovné. Za příplatek je možné si na místě vypůj-
čit neopren. Pořadatelé doporučují vlastní např.
cyklistickou přilbu. Akce se koná za každého
počasí, ale v případě trvalého silného deště
bude připraven náhradní program.  Prosíme zá-
jemce, aby se přihlásili nejpozději do pátku
9. září na e-mail: ddm@litomysl.cz. Přihláše-
ným účastníkům budou zaslány konkrétní or-
ganizační pokyny. Bližší  informace na
telefonním čísle: 606 619 723, www.litomysl.cz/
ddm nebo na webu pražských pořadatelů –
www.3jezy.skauting.cz.

Josef Štefl

Jemná technika, která spouští podvědomé samoléčící procesy v lidském těle. Optimalizuje nervový a hormo-
nální systém, odstraňuje negativní účinky stresu, posiluje odolnost vůči onemocnění a má detoxikační účinek. Má silný
relaxační a meditativní efekt a je velmi vhodná jako součást osobního a duchovního růstu pro pocit pohody a štěstí.
Další informace nebo objednávky na tel. 605 147 812 nebo na e-mailu: milam28@seznam.cz

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE (KST)
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Tradiční Pochod rytíře Toulovce
Klub turistů Litomyšl pořádá tradiční Pochod
rytíře Toulovce – letos v sobotu 24. září. Toulov-
covy maštale, Městské maštale, Dudychova je-
skyně, Pivnická rokle, Voletínská studánka,
Panský rybník, Panský stůl, Cikánka, Kolumbovo
vejce, Kostelíček, lesy, potůčky, romantická zá-
koutí, borůvky a množství hub – jste zváni. Start
a registrace je od 8.00 hodin v areálu turistic-
kých ubytoven TJ Jiskra Litomyšl ve Vranicích,
ukončení pochodu je do 16.00 hodin na stejném
místě.
Osmikilometrová procházka je vhodná pro ro-
diny s malými dětmi a starší účastníky, patnác-
tikilometrová pro větší děti a zdatné turisty,
třicetikilometrová trasa potom pro ty nejzdat-
nější. Všichni zaregistrovaní účastníci (startovné

10 Kč a 30 Kč) obdrží v cíli z rukou rytíře Tou-
lovce pamětní medaili s diplomem. Těm nejmen-
ším rytíř Toulovec předá něco málo ze svého
zlatého pokladu.
Autobusy (zdarma) odjíždí z Litomyšle od hotelu
Zlatá Hvězda v 7.30 hodin přes Dolní Újezd
a další v 8.30 hodin přes Morašice. Odjezdy zpět
budou v průběhu pochodu upřesněny. Osobní
auta mohou parkovat na označeném parkovišti
za Novou Vsí nad Vranicemi.
K dobré náladě účastníkům bude hrát kapela
Ahaswer, pestré občerstvení zajistí pan Kohák,
prodej výrobků z hub a vše o houbách z míst-
ních lesů rádi sdělí odborníci z mykologického
klubu.                               Za pořadatele pochodu

Dana Kmošková

Poběžte s námi
pro školu v Africe! 
S hučkou.
Chcete prospět dobré věci a svému zdraví? Při-
jďte si s námi zaběhat! Litomyšlští skauti
a skautky pořádají 30. 9. – 1. 10. tradiční štafe-
tový běh „Lánská hučka”. Letošní 22. ročník
bude již čtvrtým rokem spojený s celostátní sbír-
kou „Postavme školu v Africe”, pořádanou
skauty a Člověkem v tísni. Za každý uběhnutý ki-
lometr dostaneme od sponzorů peníze a celá zí-
skaná částka bude připsána na účet sbírky, tedy
na stavbu škol v Africe.
Čtyřiadvacetihodinový štafetový běh odstartu-
jeme na hřišti Na Lánech v Litomyšli v pátek v 16
hodin. Na místě vás bude po celou dobu čekat
bohatý doprovodný program. Například povídání
o Albánii či o 2 letech strávených cestováním po
Jižní Americe.  Za litomyšlské skautské středisko 

Nikola Girčáková

Etiopie
ve Zlaté Hvězdě
Hotel Zlatá Hvězda vás zve na první podzimní
přednášku, tentokrát do teplé Afriky. Ve spolu-
práci s doc. Karlem Hrdličkou, odborníkem na ži-
dovskou a blízkovýchodní otázku, bude
přednášet p. Jan Záhořík, PhD., z Filosof. fakulty
Univerzity Karlovy. Pan Záhořík je afrikanista,
zabývající se moderními dějinami Etiopie a Rohu
Afriky, česko-africkými vztahy a evropským ko-
lonialismem v Africe. Mnohokrát pobýval v Eti-
opii, Rwandě a Burundi. Etiopie je jedna
z nejrozmanitějších zemí v Africe. Přednáška se-
známí posluchače jak s bohatou historickou
a kulturní tradicí, tak i s některými přírodními
skvosty a zajímavostmi, díky nimž je tato země
jednou z nejatraktivnějších turistických destinací
na kontinentu.
Přednáška proběhne v salonku hotelu Zlatá
Hvězda dne 7. 10. 2016 od 18.00 hodin. Srdečně
zveme.                                       Milena Šnajdrová

Zveme opět všechny příznivce Country &
Bluegrass music, aby si s námi přišli
poslechnout a zazpívat známé písničky
na jamové setkání, které se koná již pošesté, 

a to V RESTAURACI POD KLÁŠTEREM
dne 8.ŘÍJNA 2016.
Všichni muzikanti a milovníci dobré hudby
jsou vítáni. Začínáme v 19.30 ve sklepních
prostorách restaurace.

Rezervace na tel. čísle 461 615 901,
nebo v restauraci u obsluhy

VI.COUNTRY
VEČER

Ozvěny festivalu Mene Tekel:
Divadelní rekonstrukce litomyšlského
monstrprocesu Stříteský a spol. 
V úterý 11. října od 18.00 hodin proběhne v Lito-
myšli akce s názvem Ozvěny festivalu proti to-
talitě, pro paměť národa MENE TEKEL 2016.
Tématem letošního ročníku, který se uskutečnil
v Praze na začátku roku, je „Mládež v době ne-
svobody“. 

V rámci festivalu Mene
Tekel byla 27. února
v budově Vrchního
soudu na Pankráci
v Praze poprvé prove-
dena rekonstrukce li-

tomyšlského procesu. Předlohou pro
rekonstrukci procesu byly jak archivní spisy
a historická studie odborného pracovníka Regi-
onálního muzea Litomyšl Martina Boštíka, tak
i svědectví pamětníků a přímých aktérů procesu
Jiřího Kopřivy a Miroslava Matějky. V režii Jana
Řeřichy účinkovali posluchači Právnické fakulty
UK. 
Stejné představení tak budou moci diváci vidět
i v autentickém prostředí Smetanova domu, kde
se v říjnu 1950 proces odehrál. Obviněno za
„spolčování se za účelem zničení a rozvracení li-
dově demokratického zřízení zaručeného ústa-
vou“ bylo tehdy 24 osob. Nejmladším z devíti
mladistvých bylo tehdy pouze 16 let. Osmi obža-
lovaným hrozil trest smrti. Rozsudky se pohybo-
valy v rozmezí odnětí svobody na dobu půl roku
až 26 let. Právě na 26 let byl odsouzen poslední
rektor piaristické koleje v Litomyšli F. A. Stříteský.
Po skončení představení je plánována beseda

s pamětníky a přímými účastníky procesu.
Kromě večerního představení se uskuteční
také dvě dopolední provedení pro studenty li-
tomyšlských středních škol a žáky vyšších roč-
níků druhého stupně základních škol. Více
informací na tel.: 461 613 239.
„Politický proces se skupinou kolem rektora
Stříteského představuje temnou stránku his-
torie Smetanova domu a města Litomyšle
obecně. Jsme rádi, že zde můžeme předsta-
vení uvést a vzdát tak holt přímým účastní-
kům procesu, kteří se většinu svého života
potýkali s následky svého odsouzení, nemohli
studovat ani nalézt odpovídající zaměstnání,“
poznamenává ředitel Smetanova domu Leoš
Krejčí. Prokop Souček, Smetanův dům, 

foto archiv festivalu Mene Tekel
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Vhodná manipulace s miminky
Pro nastávající rodiče a rodiče prvorozených dětí
je určen intenzivní kurz správné manipulace
s novorozenci a malými dětmi. Děti do 3. měsíce
věku, které pravidelně leží, spí a odpočívají na
tvrdé podložce, se nemohou uvolnit, a tím ani
položit rovnoměrně na záda. Nemají pocit jis-
toty, bezpečí a stálého tepla, proto bývají často
nespokojené, plačtivé, neklidné, unavené a mr-
zuté. Často je vidíme vychýlené a otočené hla-
vičkou k jedné straně. V takovýchto nekvalitních
podmínkách pak dítě nejenže nemůže usnout

a klidně spát, ale velmi často také celkově
špatně prospívá.
Na kurzu se dozvíte, jak můžete dítěti přiblížit
podmínky nitroděložní života, aby co nejlépe
prospívalo a bylo spokojené, a naučíte se, jak
s ním manipulovat v souladu s jeho potřebami
a psychomotorickou vyspělostí. Přijďte 28. září
v 13.30 hodin do Rodinného centra v Litomyšli.
Rezervace u Mgr. Ivy Sedláčkové, 739 627 214,
iva.sedlackova1@seznam.cz,  www.vyvojditete-
litomysl.cz. Iva Sedláčková

Nečekejte na slova
– znakování je řečí
miminek
„Týden malá ukazuje ,pá pá´ a ,paci, paci´ a dnes
ukázala ,žábu´ a ,ještě´. Máme znak i pro ,hodiny´,
na které všude kouká a znakuje je. Dnes vyplázla
jazyk (znak pro žábu) i v ordinaci na paní dok-
torku, když jsem se zmínila, že umí ukázat žábu.
Snad ji to nepřestane bavit, protože mě to baví
hodně,” slova maminky holčičky, 10 měsíců.
Může to být i váš příběh. Rodiče jsou někdy pře-
kvapeni, co všechno jim děti pomocí znaků jsou
schopné říci. Děti často svými prvními znaky sdílí
svůj svět a až teprve poté je používají pro vyjá-
dření svých potřeb. Jasný důkaz toho, že i když
poznáte, co vaše nemluvně potřebuje, chtělo by
vám toho říci mnohem víc.
Pokud se chcete dozvědět, jak s miminkem ko-
munikovat pomocí znaků, přihlaste se na semi-
nář pro rodiče, který se uskuteční dne 28. září
v 10 hodin v rodinném centru. Omezená kapacita
míst. Rezervace u Mgr. Ivy Sedláčkové, 739 627
214, iva.sedlackova1@seznam.cz,  www.vyvojdi-
tete-litomysl.cz. Iva Sedláčková

Výstava hub
na Veselce
Mykologický klub Litomyšl vás srdečně zve 1. a 2.
října na 7. ročník výstavy hub, která se uskuteční
v sále restaurace Veselka. V sobotu bude vý-
stava přístupná od 9.00 do 17.00 hod. V neděli ji
můžete navštívit od 10.00 do 14.00 hod. V pří-
padě, že by chtěly na výstavu zavítat i školy,
mohou v pátek 30. září od 8.00 do 15.00 hod.
Z různých druhů hub navíc restaurace Veselka
připraví chutný oběd či večeři. 

-red-, foto František Doležal 

Kavárna Mandala nabídne v září
první vinobraní s cimbálovkou 
Září patří na Moravě už tradičně vinobraní. My
v kavárně jsme se rozhodli, že pro vás, naše milé
návštěvníky, také jedno uspořádáme. Akce
začne 24. září 2016 od 18.30 hod. Můžete se tedy
těšit na historicky první Mandalovské vinobraní.
Ke každé takové akci nezbytně patří kvalitní víno
ze sklepů Ampelos a nebude chybět ani burčák.
Můžete se těšit na voňavé domácí uzené maso,
ze kterého vám budou tančit sliny na jazyku.
V nabídce budou i křupavé  škvarky, lahodné
a uzrálé sýry. Stranou nezůstane ani košt mo-
ravské pálenky a slivovice. Zkrátka vaše smys-
lové prožívání v oblasti chuti, zraku, hmatu, vůně
a čichu bude dokonale zaměstnáno. K tomu
všemu zahraje brněnská kapela z Líšně.
Líšňáci, brněnská cimbálovka, není ledasjaké
uskupení. Kapela hrála v mnoha evropských ze-
mích, kde si získali své publikum. Lidové muzicí-
rování má v Líšni, stejně jako v českých zemích,
obecně silné historické kořeny. Dnes patří Líš-
ňáci k vyhledávané hudební formaci, a to ze-
jména kvůli zachování koloritu osobité hudby.
Jde o repertoár, který je úspěšně předáván dal-
ším generacím. 
Obecně je každé vinobraní pro Moraváky největ-
ším svátkem vína v České republice. Každým
rokem se za těmito akcemi v jednotlivých vinař-

ských oblastech sjíždějí tisíce lidí z Česka i za-
hraničí. Naše Mandalovské vinobraní bude mít
sice komornější nádech a ladění, ale můžeme
vám slíbit, že si přijdete na své. Večer vás pří-
jemně zaměstnáme či spíše zabavíme dobro-
tami a kvalitní hudbou, která opravdu nebude
jenom pouhou kulisou celé akce, ale osobitým
zástupcem programu. 
Pro ty z vás, kteří jste měli tu smůlu a dosud ne-
navštívili žádný vinný sklípek na Moravě, to
může být dokonalá příležitost jak nasát v Če-
chách, v Litomyšli, v Kavárně Mandala cosi
z moravské jedinečnosti. Věřte, že spojení chu-
ťově bohatého vína s melodiemi lidových písní
a cimbálových rytmů vám zprostředkuje neza-
pomenutelné chvíle. 
Říká se, že: „Ve víně je pravda” („In vino veri-
tas”), což může být pravda, ale zároveň od
vína pochází krásné slovo, kterému se říká
OVÍNĚNÍ. Přijďte se k nám ovínit a nasát první
Mandalovské vinobraní. Přijďte k nám založit
pěknou tradici.
Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme
rezervaci místa prostřednictvím SMS na:
733518267.

Veronika Filová, 
majitelka Kavárny Mandala

Seminář Alikvotního zpěvu 
Na tomto semináři si osvojíte některé techniky
rozvíjející schopnost vlastní alikvotní tóny slyšet
i zpívat. Budete zpívat slyšitelné alikvotní tóny!
Lektor – Daniel Plecháček se věnuje aktivně ali-
kvotnímu zpěvu již několik let. Seznámí vás s ali-
kvotním zpěvem evropského i asijského stylu,
vysvětlí a ukáže rozdíly (jeho učitelé např.: Gen-
dos, Altai Kai, Hosoo, Ch. Amrhain, D. Hykes,
A. Neuwirthová…). Seminář se koná 21. 9. 2016
od 17.00 do 20.00 hod. (4 vyuč. hodiny – 3 celé
hodiny) na Smetanově náměstí 77 – vchod z prů-
chodu vedle drogerie DM. 

Alikvotní zpěv je technika zpěvu, kdy sou-
časně zní zřetelně alespoň dva tóny. K zá-
kladnímu tónu se pomocí modulace
rezonančních prostor v ústech vědomě docílí
zesílení dalšího, tzv. alikvotního tónu. Tuto
možnost má každý, kdo zpívá nebo i jen mluví.
Alikvotní tóny zní k základnímu tónu vždy har-
monicky, v tzv. přirozeném ladění, proto pů-
sobí jako výborný prostředek k tříbení
hudebního sluchu, jako relaxační a meditační
prostředek atd.

Míla Bohunická

Očkování v souvislostech aneb Kdy, jak
a proč hlásit nežádoucí účinky vakcín
Zveme vás na přednášku „Očkování v souvislos-
tech aneb Kdy, jak a proč hlásit nežádoucí
účinky vakcín”. Přednáška není ani pro-očkovací,
ani anti-očkovací. Snaží se jít zlatou střední ces-
tou a ukázat, v čem jsou rozpory a proč pak vzni-
kají vyhrocené situace mezi pediatry a rodiči.
Dozvíte se zajímavé informace z pohledu státu,
lékaře i rodiče, aktuální informace o vakcíně pro
nejmenší, tzv. hexavakcíně, zda a jak je možné
předcházet nežádoucím účinkům vakcín, a ještě
více zajímavých informací, více se dočtete na

www.rc.litomysl.cz. Lektorka Ing. et Ing. Hana
Špačková má více jak 13 let zkušeností ve farma-
ceutickém průmyslu.
Srdečně vás proto zveme dne 26. září 2016
v čase 17.00-20.00 hod. do Rodinného centra Li-
tomyšl, Toulovcovo náměstí 1163. Vstupné 200
Kč, v případě zaplaceného pololetního poplatku
150 Kč, v ceně jsou tištěné materiály. Rezervace
a předprodej vstupenek v Rodinném centru Li-
tomyšl nebo na tel. 607 605 720, nebo e-mailu
pbenesova@lit.cz.

Za tým rodinného centra Petra Benešová

DDM zve…
…v sobotu 17. září na pěší zónu na Smetanově
náměstí při Starodávném jarmarku, kde si děti
mohou pohrát a vyzkoušet své dovednosti nebo
si vytvořit něco na památku. Návštěvníkům rádi
představíme naše aktivity a zodpovíme dotazy,
které se týkají naší činnosti a případně poradíme
s výběrem vhodného kroužku nebo kurzu. 

Josef Štefl

Překonej své hranice 
Zážitkové odpoledne pro rodiny v sobotu 24. září
od 14.00 do 17.00 hod. Přijďte si vyzkoušet své
dovednosti, seznámit se s naší nabídkou
kroužků a aktivit nebo si jenom pohrát a prožít
příjemné chvíle. Akce bude probíhat v budově
i na zahradě DDM (ulice 17. listopadu, areál 2.
MŠ). Doporučujeme sportovní oblečení a obuv
dle počasí.                                             Josef Štefl
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Nabídka kroužků DDM
Na začátku školního roku nabízíme žákům, stu-
dentů i dospělým možnost vybrat si z nabídky 42
zájmových útvarů a pravidelně je navštěvovat.
Většina volnočasových činností je tradičních
a dlouhodobě oblíbených, ale opět máme připra-
veno i několik novinek. Novou pohybovou aktivi-
tou je kroužek zaměřený na vodní sporty –
Windsurfing, Paddleboarding a vodní turistiku. Es-
tetické vnímání můžete rozvíjet v nových útva-
rech Stínové divadlo, Dramatický kroužek,
Výtvarný kroužek nebo Hudebně pohybové hrátky
a taneční hry. Technické a smyslové dovednosti
budou rozvíjet kroužky Multimediální tvorba, Fo-
tománie, Počítačová grafika a Žonglování. Příro-

dovědný kroužek nově povede Radek Holásek,
který po čtyřech desetiletích vystřídá pana Ur-
bánka. 
Od 21. do 27. září proběhnou ve všední dny infor-
mativní schůzky jednotlivých kroužků, kde bude
řešen konkrétní rozvrh, tak aby vyhovoval většině
přihlášených účastníků, seznámíte se s vedoucími
a dalšími organizačními pokyny. Pravidelná čin-
nost většiny kroužků bude zahájena na přelomu
září a října. Celkovou nabídku  kroužků a kurzů na-
jdete na letáčcích, které je možné vyzvednout
v DDM, v základních školách, v informačním cen-
tru nebo na www.litomysl.cz/ddm, kde jsou uve-
deny i další důležité informace. J. Štefl, ředitel  

Fairtradová Zámecká
Již čtvrtým rokem je ZŠ Zámecká nositelkou ti-
tulu Fairtradová škola. Co to znamená? Cílem
je osvěta v oblasti fair trade – spravedlivého
obchodu a podpora prodeje fairtradových pro-
duktů mezi žáky i mezi veřejností. Na září jsme
proto pro vás nachystali dvě akce. Tou první je
již tradiční Fairový piknik v Klášterních zahra-
dách, který proběhne ve čtvrtek 15. září od 16
hod. Ve spolupráci s rodinným centrem bude
připraven program pro nejmenší, ti větší se
budou moci občerstvit ve stánku Rettigovky,
která bude mít nachystány dobroty z lokálních
surovin. Naši žáci zde budou nabízet kávu
a také soutěžit o nejlepší palačinku. 
Druhá akce je naplánována na čtvrtek 29. září od

16 hodin v kavárně [ró]café. Jedná se o druhý
ročník Výstavy na stromech, která se koná
během Týdne důstojné práce a upozorňuje na
ožehavá témata naší každodenní spotřeby.
Každý rok se téma zaměření mění. V roce 2015
byla hlavním tématem káva s výstavou Plné
ruce práce, letošní ročník se věnuje výrobě bot.
Se šálkem báječné kávy připravené panem Jíl-
kem se tedy můžete projít mezi stromy na Oli-
vetské hoře a prohlédnout si fotografie, na
kterých jsou zachyceny pracovní podmínky při
výrobě bot v Bangladéši. Také zde budou k do-
stání fairtradové výrobky. Přijďte si s námi užít
čtvrteční odpoledne.

Radka Jetmarová

POZVÁNKY 

AGROPODNIK Hodonín, a.s.
středisko Osík u Litomyšle
přijme do pracovního poměru

ošetřovatele-ošetřovatelku
drůbeže vč. práce na třídírně

Požadavky: základní vzdělání,
min. 18 let věku
Nástup možný ihned.

Informace – v sídle střediska,
Mařákova čp. 931, Litomyšl 
Kontakt: 605 558 005
Ing. Josef Mareček
737 161 853, Anna Zindulková 

Třetí rok
pro Školamyšl
Školamyšl právě rozjíždí třetí rok svého fungo-
vání. V tom prvním jsme se starali o jedenáct
dětí, ve druhém o dvacet dva a nyní již o třicet
čtyři. V době, kdy dostáváte tento článek do
rukou, mají za sebou první školní dny.
V době, kdy tento článek píšu, ještě plně běží pří-
pravné práce. Prázdniny nebyly dobou, kdy by
ve škole bylo prázdno, jen děti vystřídali rodiče
a dělníci. Využili jsme čas ke generálnímu úklidu
a k přípravě nových učeben pro vznikající druhý
stupeň jak po stránce stavebních úprav, tak po
stránce vybavení.
Právě start šesté třídy, kterým se škola o velký
kus blíží ke své dospělosti, byl pro nás zásadním
cílem velkou část letošního kalendářního roku.
Jsme hrdí, že jsme zvládli zajistit vše potřebné
pro to, aby mohli naši loňští páťáci (a nejen oni)
pokračovat dál, a chceme vyjádřit velký dík
všem, kteří nám v našem úsilí pomohli.
Dovolte mi jednu osobní vsuvku. I já jsem se
letos konečně stal hrdým otcem prvňáčka
a těším se, co nám tento drobný fakt přinese do
domácnosti. Rád říkám, že Školamyšl je škola
nejen pro děti, ale i pro rodiče, a těším se na
první lekce podobně jako náš prvňáček.
Nejen našim čtyřiatřiceti, ale i všem ostatním
dětem a také pedagogům bych do nového škol-
ního roku chtěl popřát, aby jim čas trávený ve
škole dával smysl, dělal radost a přinášel jim
rozvoj jejich schopností a poznání světa. 

Václav Flaška, rodič a člen spolku Školamyšl

požadujeme 
• technické vzdělání – vyučení nebo střední škola 
• schopnost jednání se zákazníky a dodavateli 

nabízíme 
• stabilní práci s pevnou pracovní dobou 
• odpovídající finanční ohodnocení 
• zaměstnanecké benefity 

Kontakt v případě zájmu  
tel.: 603 822 331 • e-mail: langhamer@langhamer.cz 

prodavač náhradních dílů
pro nákladní automobily

Do provozovny v Litomyšli hledáme pracovníka
na pozici

Kurzy bubnování
Konec snění, pojďte si to zkusit. Zeměznění letos
také v Litomyšli rozšiřuje pravidelná setkání
s bubnováním. Kromě pokračování pro již zku-
šené bubeníky otevíráme lekce pro rodiče
s dětmi, pro děti od 6 do 10 let a pro začátečníky
od 11 do 100 let. Bubnovat budeme každý druhý
čtvrtek nově v sálu na Smetanově náměstí 77
(průchod vedle drogerie DM), termíny jsou: 26.
9.; 10. a 24. 10.; 7. a 21. 11.; 5. a 19. 12.; 16. a 30. 1.
2017.
Vyzkoušet si, zda je to to pravé pro vás ovšem
můžete přijít už ve čtvrtek 15. 9. od 18.00 hod.
Ochutnávkové setkání s bubnováním je určeno
všem ve věku od 0 do 100 let, ukončíme jej krát-
kou hudební relaxací. 
A co nás čeká na pravidelných setkáních? 
• Rodiče s dětmi (3-5 let): 16.00–16.45 hod. – Bu-
deme si hrát s rytmy a zvuky, s bubny i s růz-
nými chřestidly a cinkátky. Budeme společně
říkat říkanky, zpívat a vymýšlet lumpárny.
A u toho se něco málo naučíme. Třeba držet ryt-
mus, poslouchat druhé, vyjádřit sami sebe a vy-
tvářet něco společného. Na závěr si trošičku
odpočineme při hudbě.

• Děti (6–10 let): 17.00–17.45 hod. – Rytmus nás
provází každým dnem. Správně „přečíst” rytmus
skupiny znamená do ní zapadnout. Hra na
buben může pomáhat při problémech s řečí,
psaním a čtením. S mladými bubeníky budeme
pracovat na společném rytmu, využijeme
k tomu hru na tělo – bodypercussion, hru na
různá chřestidla a hlavně tedy bubny. Podnik-
neme první kroky do světa hry na djembe, bu-
deme pracovat na technice hry a učit se
jednoduché rytmy. Na závěr si trošičku odpoči-
neme při hudbě.
• Začátečníci (11–100 let): 18.00–19.15 hod. – Se-
známíte se se základy hry na africké bubny
djembe a s dalšími etnickými hudebními nástroji.
Čeká nás i hra na tělo – bodypercussion a hudební
relaxace na závěr. Průběh hodin respektuje po-
třeby skupiny. Část je věnována pilování techniky
a učení základních rytmů, část je věnována vol-
nému hraní s využitím naučených sekvencí.
• Mírně pokročilí: 19.15-20.30 hod. – Budeme po-
kračovat v dosavadní práci, přidáme hru na ba-
sové bubny a budeme více pracovat
s jednotlivými rytmy a doprovody. Také budeme
více zpívat.
Do světa rytmů vás zavede Pavel Jasanský ze
Zeměznění, muzikoterapeut, hudebník a vý-
robce bubnů a dalších hudebních nástrojů. V Li-
tomyšli jej znají hlavně děti ze Speciální základní
školy a samozřejmě bubeníci, kteří již chodili na
pořádané kurzy v DDM. Více informací a pod-
mínky přihlášení najdete na zemezneni.web-
node.cz.
Společné bubnování v kruhu je ve světě a po-
stupně i v Česku stále populárnější způsob ak-
tivní relaxace pro všechny věkové kategorie. Při
hře na buben totiž nemusíte znát noty, mít hu-
dební znalosti, sluch a nevím, co ještě všechno
si myslíte. Stačí mít chuť. Ani fyzická omezení
nejsou překážkou v tom, abyste si společné
hraní užili. Vibrace bubnů navíc napomáhají re-
generaci těla, bubnování oběma rukama po-
máhá k propojení a vyladění mozkových
hemisfér. Alžběta Jasanská

Farní charita Litomyšl pořádá
v Lidovém domě 

Taneční kurz
pro dospělé

od 1. října 5 lekcí pro začátečníky
a další pokračovací lekce

učitel tance Ing. Jan Lexman
kontakty: lidovydum@lit.cz  

tel. 731 460 663, www.litomysl.charita.cz



28

DÁMSKÉ PRÁDLO V LITOMYŠLI
Vážené zákaznice, otevřeli jsme pro vás speci-
alizovanou prodejnu – Punčochové zboží

a prádlo, na Smetanově nám. 75. V tomto pro-
storu jsme provozovali Textilní galanterii, kterou
jsme přemístili vedle, do prostornější prodejny
s Bytovým textilem.
Najdete u nás značkové zboží DIM a Wonderbra.
Tuto nabídku oceňují zákaznice, které již mají
s těmito značkami zkušenost, a oblíbily si je pro
kvalitu materiálů, zpracování a elegantní vzhled.
Nabídneme vám také zboží českých výrobců,
např. Bellinda, Triola, Elite a Evona.

Josef Pecháček
PLACENÁ INZERCE

Bezpečnost je důležitým
motivátorem k návštěvě

V období teroristických útoků, občanských
válek, viru zika i dalších nemocí jde o velmi dů-
ležitou informaci. V některých zemích reagují
obyvatelé na tento indikátor mnohem citlivěji
než v jiných. Podle Martiny Cílkové je to případ
Japonska. „Japonci jsou asi nejbojácnější národ
na světě,” říká Martina Cílková z japonského
zahraničního zastoupení agentury CzechTou-
rism a dodává: „Japonec je sice náročný, ale
věrný klient. Nečekejte však zpětnou vazbu
např. na kvalitu služeb. Nic vám neřekne, na to
je až příliš slušný.” Mezi komunikačními tématy
na rok 2017 v zemi vycházejícího slunce nebu-
dou chybět ani památky UNESCO a Litomyšl
jako rodiště Bedřicha Smetany.
Na výročním setkání ředitelů zahraničních za-
stoupení agentury CzechTourism zazněly
i další dobré zprávy. Např. to, že Italové opět
nacházejí uspokojení z cestování a do České
republiky jezdí z této země i velké množství
školních zájezdů. Italové milují lokální gastro-
nomii, ale pozor, na rozdíl od Japonců velmi
často a rádi recenzují. Zájem o sousední země
vzrost i v Německu. Česko je pro Němce lákavé
především jako cíl tzv. druhé dovolené, při
které zde stráví přibližně 4 dny. Do naší země
přijíždí i více Francouzů a Poláků. Pro Slováky
jsme druhou nejoblíbenější destinací (po Chor-
vatsku) – dovolenou u nás trávilo 10 % všech,
kteří vyjeli za hranice.  

Přestože více než 40 % Američanů si nebere
vůbec žádnou dovolenou, dorazil jich v loň-
ském roce  do  ČR  rekordní  počet.  Ve  více
než  půl milionu turistů převažují mladí cesto-
vatelé v produktivním věku a starší generace
severoamerických penzistů. Američani jsou
velmi aktivní na sociálních sítích – z toho dů-
vodu byla červnová litomyšlská návštěva blog-
gerů z New Yorku opravdu hodně důležitá.       
V nejbližší době bude mít Čína již tři pravidelné
přímé linky do České republiky, což vypovídá
o zvyšujícím se významu a potenciálu naší
země jako turistické destinace. Čínské cestovní
kanceláře dokonce mluví o „české horečce”.
Pozitivní změnou je zrušení schengenských víz
pro Kolumbii a Peru. S ředitelem Petrem Lut-
terem jsme našli, kromě památek UNESCO,
i další téma, která by mohla v Jižní Americe re-
zonovat. Je jím příběh tzv. Pražského Jezulátka,
dnes světově proslulé sošky malého Ježíška,
kterou přivezla do Čech v roce 1555 španělská
šlechtična Marie Manrique de Lara a zastavila
se s ní zřejmě i na litomyšlském zámku.
Ve spolupráci s CzechTourismem připravujeme
celou řadu press tripů přímo do Litomyšle.
Ještě letos na podzim by k nám měli přijet no-
vináři z Itálie, Francie a Rakouska. Na zahájení
lázeňské sezóny chtějí dorazit novináři z Pol-
ska. O Smetanovu Litomyšl projevili zájem no-
vináři z Jižní Koreje a čeká nás i odložený press

trip ze Skandinávie. Novinářskou cestu do Li-
tomyšle připravuje dokonce i Noemi Bene-
šová-Guerrero, ředitelka zahraničního
zastoupení v Číně.
Věříme, že se v Litomyšli bude líbit nejen novi-
nářům, ale i všem návštěvníkům, kteří se ne-
nechají odradit ne vždy komfortní dopravní
dostupností.                          Michaela Severová

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí světa. Litomyšl – malé město, do kterého se tu-
risté nebojí cestovat. Podívejte se na první dva spoty z dílny bloggerů z New Yorku. Litomyšli
to tam sluší. Přečtěte si, jaké jsou trendy v cestování a co připravujeme pro zvýšení návštěvnosti
Litomyšle. 

Agro družstvo Sebranice
Sebranice u Litomyšle 338, 569 62
tel. 461 745 157
agro@agrosebranice.cz
www.agrosebranice.cz

SLEVOVÝ KUPÓN
NA PODPRSENKY – 10%,

platný do 30. 9. 2016 

Pro klienta – rybáře hledám
ke koupi chatu u vody.

Tel. 734 255 150
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Plavecká soutěž měst 2016
v Litomyšli
Vážení příznivci plavání, srdečně vás zveme ve
středu 5. října do Městského bazénu v Litomyšli
na 25. ročník Plavecké soutěže měst. Soutě-
žíme již 5. rokem a věříme, že díky vám a vaší
hojné účasti budeme opět bojovat o medailové
umístění. Pravidla se nemění, plave se 100 m
volným způsobem na čas bez startovního
skoku a body se přičítají pro město Litomyšl dle
tabulky, rozhoduje kategorie, věk a zaplavaný
čas. Bazén bude ve středu otevřen za tímto
účelem pro veřejnost již od 7.00 hod., lze využít
i kondičně. Od 8.00 do 15.00 hod. bude bazén
vyhrazen pro účast školám – mateřským, zá-
kladním i středním. Od 15.00 do 21.00 hod.
bude otevřeno pro širokou veřejnost včetně
atrakcí, kdo podpoří soutěž, plave zdarma. Se-
nioři jsou vítáni po celý den. Zúčastnit se
mohou i děti mladší 7 let, které uplavou 100 m,
získají tak max. počet bodů bez ohledu na čas.
Stejně tak se bodují i plavci nad 60 let! Soutě-
žíme do 20.00 hod. 

Přijďte i vy podpořit soutěž, vždyť plavání je
vděčná, celoroční i celoživotní pohybová aktivita
a není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Více infor-
mací najdete na www.caspv.cz. Těšíme se na vás. 

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Nábor fotbalové
přípravky ročníků
2006 a mladší
Zveme všechny kluky a holky, kteří mají rádi
pohyb a chtěli by se naučit hrát fotbal, k nám do
oddílu mladší a starší přípravky. Přijďte se podí-
vat na náš trénink, každé úterý a čtvrtek od
16.30 hod. na fotbalovém stadionu. Pokud jste
ročníky 2006 a mladší, rádi vás u nás přivítáme. 
Pro více informací navštivte naše stránky
www.mp-litomysl@webnode.cz. Budeme se
těšit.  Trenéři A. Hloušek, L. Knap, J. Lebruška,

foto I. Hloušková

Kurzy plavání
PŠ Ráček
Plavecká škola Ráček připomíná zahájení pod-
zimních kurzů v novém školním roce: Batolata –
pondělí 19. 9. 2016 od 8.15 hod. dle rozpisu sku-
pin, Rodiče s dětmi, plavání hrou – úterý 13. 9.
2016 v 16.00 hod., Zdokonalovací kurzy plavání
pro děti, mládež a dospělé – úterý 13. 9. 2016
v 17.15 hod. 
Další informace na www.bazen-litomysl.cz.
Těšíme se na vás.
Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl
Plavecká škola Ráček připomíná zahájení pod-
zimních kurzů v novém školním roce: Batolata –
pondělí 19. 9. 2016 od 8.15 hod. dle rozpisu sku-
pin, Rodiče s dětmi, plavání hrou – úterý 13. 9.
2016 v 16.00 hod., Zdokonalovací kurzy plavání
pro děti, mládež a dospělé – úterý 13. 9. 2016
v 17.15 hod. 
Další informace na www.bazen-litomysl.cz. Tě-
šíme se na vás.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl

VIBROSTATION – jak funguje?
Metoda vibračního tréninku byla vyvinuta na po-
čátku sedmdesátých let minulého století
v Rusku. Využívali ji nejen olympionici, ale i bu-
doucí kosmonauté jako prevenci proti negativ-
ním účinkům stavu beztíže na svaly a kosti
(osteoporóza).
Dnes představuje vibrační trénink (WBV) no-
vinku ve fitness průmyslu. Vibrostation funguje
na principu vytváření vibrací, které jsou přená-
šeny do těla. Tento proces vyvolává v trénova-
ném svalu myotatický neboli napínací reflex.
Svaly se samovolně stahují 30–45krát za vteřinu
v závislosti na zvoleném nastavení. Pomocí vi-
brací se procvičí téměř 100 % svalů v těle na
rozdíl od konvenčních tréninkových metod,
které dosahují pouze 40–50 %. Cvičení vyžaduje
minimální námahu, téměř se nezpotíte a již po
půl hodince se budete cítit lehčí. Energii spíš na-
čerpáte, než vybijete, a co je pro ženu dnešní
doby největší bonus – účes ani make up netrpí.
Na  Vibrostation vymodelovaly své tělo celebrity
jako Simona Krainová, Madonna a další.
Může být cvičení na Vibrostation zdraví škodlivé?
Pokud by byl trénink na Vibrostation škodlivý,
stroje by nebyly opatřeny štítky CE, které schva-
lují jejich zdravotní nezávadnost, a dále by

takové značky jako Vibrostation či Power Plate
nebyly na trhu více než 10 let. Momentálně in-
vestuje anglická značka nemalé peníze do zdra-
votnického výzkumu, jehož cílem bude
certifikované potvrzení o pozitivních účincích
cvičení po zdravotní stránce.
Na zkušební půlhodinku zdarma do litomyšl-
ského studia na Smetanově náměstí 80 vás
srdečně zve tým Vibrostudia.
Rezervace 775 876 000.
Slevu 100 Kč jsme připravili pro klientky, které
v září prožívají nejtěžší deprese – učitelky
a studentky. Kupón vystřihněte.

Za tým Vibrostudia
Mgr. Iva Prudičová

PLACENÁ INZERCE

přijme

MISTRA
STAVBYVEDOUCÍHO
Požadujeme:
ÚSO vzdělání stavební
nebo strojírenské s maturitou 
řidičský průkaz sk. B

STROJNÍKA
– čelní nakladač
Požadujeme:
řidičský průkaz sk. B, C,
strojní průkaz 

Výstavba inženýrských sítí

Firma LBtech a. s. • Moravská 786, Litomyšl
Tel.: 461 353 501 • Mobil: 603 205 139 

Hledáme k pronájmu byt 2-3+1
v Litomyšli nebo okolí.

Tel. 732 26 62 44 
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Cvičení ve vodě
– Městský bazén
Zájemcům o pravidelná cvičení ve vodě ozna-
mujeme zahájení sezóny v novém školním roce
následovně: Cvičení pro těhotné – pondělí 12. 9.
2016 v 17.30 hod. – speciální cvičení pro budoucí
maminky (S. Neugebauerová). Aqua Fitness –
úterý 13. 9. 2016 v 18.45 hod. – efektivní a záro-
veň šetrné cvičení v mělké i hluboké vodě, s po-
můckami i bez, za doprovodu hudby, pravidelně
v úterý (D. Marková). Cvičení ve vodě pro seniory
– čtvrtek 15. 9. 2016 ve 12.00 hod. – šetrné zá-
bavné cvičení v mírnějším tempu, zaměřené na
přiměřené zatížení pohybového aparátu, dopro-
vod hudby, pravidelně ve čtvrtek (D. Marková). 
Více informací na www.bazen-litomysl.cz.
Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Pokud vaše děti baví pohyb a chcete, aby dělaly
kolektivní míčový sport, pak vás bude určitě za-
jímat, že Basketbalový klub Litomyšl stále při-
jímá nové chlapce i dívky. 
Děti ve věku 5–9 let: Ve spolupráci s DDM Lito-
myšl bude i v letošním školním roce pokračovat
sportovní přípravka, která je zaměřena přede-
vším na rozvoj pohybových schopností a obrat-
nosti dítěte. Na trénincích věnujeme dostatek
času také různým hrám a soutěžím, protože
sport by měl děti především bavit a zaujmout,
a o to se v maximální možné míře snažíme. Děti
ve věku 5–7 let (ročníky 2009–2011) trénují každý
čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. v tělocvičně 2. ZŠ
U Školek (červená). Děti ve věku 7–9 let (ročníky
2007–2009) trénují každý čtvrtek od 15.30 do
17.00 hod. v městské sportovní hale. První tré-
nink s informační schůzkou pro rodiče proběhne
ve čtvrtek 8. září.
Děti ve věku 9–11 let (ročníky 2005-2007): Pro
starší holky a kluky je připraveno družstvo nej-
mladšího minižactva, které již hraje krajskou
soutěž. Děti trénují v úterý od 17.00 do 18.30
hod. v hale Jiskra u koupaliště a ve čtvrtek od
15.30 do 17.00 hod. v městské sportovní hale.
Začínáme trénovat také od čtvrtka 8. září.
Kromě již stávajících členů rádi uvítáme i nové
tváře. Pokud nevíte, zda by vašeho syna nebo
dceru basketbal bavil, tak není nic snazšího než
si v průběhu září zkusit u nás zcela nezávazně
zasportovat a pak se rozhodnout.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na
tel. čísle: 602 33 55 13. Těšíme se na nové ba-
skeťáky a nové baskeťačky.

Martin Šorf, předseda klubu

Basketbalový
klub přijímá děti
od 5 do 11 let

Pojďte plavat 
s Vasrmánkem
Dopřejte svým dětem i sobě společný čas, který
strávíte zábavnou formou aktivitami ve vodě –
od zvykání si na vodu a získání citu pro vodu
u nejmenších dětí až po výuky plaveckých způ-
sobů dětí batolecího a předškolního věku. Do
kurzů je možné se hlásit od 6 měsíců do 6 let.
Informativní beseda pro nové zájemce proběhne
v září v rodinném centru. Podzimní blok začíná
již 24. září.
Plaveme každou sobotu dopoledne v Městském
bazénu v Litomyšli. Rezervace na tel. 739 627
214, 777 113 173, vasrmanek@post.cz, www.vasr-
manek.cz. Zbývají poslední volná místa. Nevá-
hejte. Těšíme se na vás.             Iva Sedláčková
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KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů 
• Čištění komínů
• Prohlídky NV č. 91/2010 sb. 
• Vložkování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
www.kominictvi-litomysl.cz

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme:
• měření EMISÍ  BENZÍN všech typů vozidel

• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 
• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG

• renovace  zažloutlých  světlometů
• roční  prohlídky – diagnostika 
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Šití péřových dek a polštářů.
Čištění parou, desinfekce.

Výběr z více druhů sypkoviny.

M. Šimková • Tyršova 237 • Litomyšl
Tel. 461 613 200

Čištění peří

Triatlon v Nedošíně

Druhá srpnová sobota se stala tradičním termí-
nem již pro 22. ročník dlouhého triatlonu v Lito-
myšli – Nedošíně (1 km – 50 km – 10 km). Po
dopoledním dešti mu přálo polojasné počasí,
které většina z 55 startujících označila za ideální
pro závod. Tito závodníci byli rozděleni do něko-
lika kategorií. Muži startovali na celé trati, ženy
na poloviční a družstva dle dohody. 
Po roční pauze a dovršení hattricku se stal vítě-
zem Jílek David časem 2:07:21 a tím posunul na
druhé místo loňského vítěze Josefa Dolečka

časem 2:12:30. Třetí místo bral Havran Jan
časem 2:13:49. Nejlepší ženou byla Hurychová
Jaroslava časem 1:18:54. Letos musím zmínit
i kategorii děti s doprovodem, kde na trati 100 m
plavání – 25 km kolo – 3 km běh byli letos dva
soutěžící a zároveň vítězové. A to Anežka Brou-
líková (roč. 2008) z České Třebové a Sebastian
Přemysl Seidl (roč. 2013) z Benátek. Ti jsou pří-
slibem sportu i v budoucnosti. 
Blahopřeji všem závodníkům k jejich výkonům.
Děkuji všem dobrovolníkům za pomoc s uspořá-
dáním tohoto ročníku, časoměřičům (manželé
Jandíkovi) a Petru Popelkovi nejen za letošní
pomoc, ale hlavně za založení této tradice, díky
které si může kdokoliv tento sport vyzkoušet.
Zároveň patří díky i za doprovodný program
během závodu i po něm, který připravil Pavel
Saqua. A to paddleboarding, windsurfing, wind-
surfingový trenažer a celosvětově patentované
čtyřmístné šlapadlo Conger.
Snad takto příjemnou sobotu strávíme i příští
rok, kdy 23. ročník vychází na 12. 8. 2017. Kom-
pletní výsledky a fotografie ze závodu zájemci
najdou na internetové adrese http://www.triat-
lonlitomysl.cz/.

Přemysl Seidl, foto archiv pořadatelů 

Závody ve free-style BMX
Dne 6. 8. 2016 se v litomyšlském bikeparku
konal již 3. ročník akce s názvem Off the wall jam
vol. III. Jednalo se o závody ve freestyle

BMX/MTB, které pořádal Zdenda Pešek společně
s partou z Bikepark Litomyšl. 
Závod se uskutečnil v celkem 7 disciplínách, ve
kterých se utkalo 35 zaregistrovaných jezdců ze
všech koutů České republiky. Soutěžilo se
o věcné ceny od sponzorů akce a finanční od-
měny v celkové výši 7 000 korun. Závodníci
předváděli za podpory početného publika svoje
nejlepší triky a při tom se skvěle bavili. Cenu do-
stal každý, kdo překonal sám sebe, proto si vět-
šina závodníků něco odvezla, čímž jsou
motivování do budoucího ježdění a samozřejmě
také do dalšího ročníku závodů. Po ukončení zá-
vodů se akce přesunula do klubu Kotelna, kde
probíhala afterparty.

Zdeněk Nepraš, foto Vojtěch Frantík

DFRG Liga Malé
kopané Litomyšl
Prázdniny skončily a znovu se rozjíždí kolotoč
malé kopané na umělé trávě Na Výsluní. Chtěli
bychom pozvat všechny příznivce tohoto sportu
každé pondělí od 5. 9. 2016 až do 14. 11. 2016, kdy
budou probíhat vzájemná klání  jedenácti  týmů
z Litomyšle a okolí. Do nového ročníku se přihlá-
sily týmy Sokol Tokyjo, Mlaďáci, SK Litomyšl, Re-
staurace U Kolji, SK Slavia, Sedliště, K2
Mechatronics, Combo, Slavoj Ahoj, AC Dárečci,
Sokol Sloupnice. Podrobný rozpis utkání nale-
znete na webu: www.minikopana-litomysl.cz/.

Jiří Gult

Inzerce
Prodám lednici Whirlpool s mrazákem nahoře.
Objem 238 l (187 l / 48 l), en. třída A+, 1 rok stará,
stále v záruce. Cena 3 500 Kč. Tel.: 777 241 560.
• Prodám palivové dřevo, špalky 0,7 m, 3 m³.
Odběr Budislav. Cena dohodou. Tel. 774 897 769.
• Nabízím krabici CD + DVD za 250 Kč. Tel.:
739 307 646. • Koupím za rozumnou cenu
malou prosklenou knihovnu či starý skleník
z dob našich babiček a prababiček. Nabídněte
do sbírky staré panenky a staré brože či jiné
doplňky z dob našich babiček a prababiček. Tel.:
739 307 646.

Najdete nás
na facebooku!

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Kurzy plavání
Plavecký oddíl Sports Team – Litomyšl znovu
otevírá svoje kurzy plavání. Trénujeme každé
pondělí a středu, a to v časech: Plavecká pří-
pravka 16.00–17.00 hod.; Zdokonalovací plavání
17.00–18.00 hod.; Sportovně – kondiční plavání
18.00–19.00 hod. Plavat začínáme v pondělí 26.
září 2016.  
Více informací naleznete na www.sportsteam.cz
/ info@sportsteam.cz nebo tel. 730 807 690. Tě-
šíme se na vás! 

Za Sports Team CZ Pavel Bruj

Cesta malého bojovníka, přijímáme
nové zájemce. Karate-do Litomyšl 
Litomyšlský oddíl karate-do v září přijímá do
svých řad nové členy. Jsou vítáni zájemci kaž-
dého věku – od dětí až po dospělé. Pro nejmenší
děti ve věku od 6 do 11 let jsme opět připravili
speciální pohybový program Cesta malého bo-
jovníka.
V loňském a předloňském roce se na Cestu ma-
lého bojovníka s oddílem Karate-do Litomyšl vy-
daly bezmála čtyři desítky dětí. Řada z nich již
úspěšně složila zkoušky na bílé, žluté a někteří
i zelené pásky. Poznaly také spoustu nových ka-
marádů a zúčastnily se prvních soutěží v karate.
V rámci Cesty malého bojovníka se děti učí ne-
jenom základním pohybovým dovednostem
a prvním technikám karate, ale především se učí
disciplíně a dodržování pravidel. V karate je totiž
kladen velký důraz na etiku, kázeň a soustře-
dění. Rodiče dětí oceňují, že Cesta malého bo-
jovníka pomohla jejich dětem usměrnit
přebytečnou energii do něčeho smysluplného.
Cesta malého bojovníka je vhodná pro děti ve
věku od 6 do 11 let. Tréninky budou probíhat
vždy ve středu a pátek od 15.30 do 17.00 hodin
v hale vedle zimního stadionu v ulici U Plovárny.
Starším zájemcům ve věku od 11 do 15 let a od
16 a více let nabízíme tréninky karate-do a mo-
derní sebeobrany, kde se naučí vnímat a ovládat
svoje tělo a v případě potřeby se ubránit napa-

dení. Tréninky budou probíhat v pondělí a středu
od 17.30 do 19.00 hodin v tělocvičně II. ZŠ v ulici
U Školek.
Chcete-li se přihlásit nebo zjistit bližší infor-
mace, obraťte se na trenéra Cesty malého bo-
jovníka Petra Jandu v DDM (telefon 732 163 054)
nebo na hlavního trenéra oddílu Karate-do Lito-
myšl Jiřího Smékala (e-mail smekal.karate@se-
znam.cz). Nebo nás navštivte na kterémkoliv
tréninku. Rozpis tréninků naleznete na www.ka-
rate-litomysl.cz nebo na facebooku Shotokan
Karatedo Litomyšl. První trénink proběhne ve
středu 21. 9. 2016.

Text a foto Jiří Smékal

Motokrosař Bartoš
vybojoval v Kaplici
stupně vítězů!

V jihočeské Kaplici se domácí šampionát
Buksa/Ados motokros 2016 přehoupl do své
druhé poloviny. Na těžké dráze se letos poprvé
celkově dostal na „bednu” jezdec týmu Orion Li-
tomyšl, KTM – Petr Bartoš, když v jednotlivých
rozjížďkách obsadil čtvrté a třetí místo. Petr si
zde počínal opravdu skvěle. Starty si pohlídal
zkušeně, také soupeře předjížděl s rozvahou,
aby neudělal nějakou chybu. Zdejší dráha je totiž
velice zrádná a ten, kdo není na ní dobře připra-
ven, má většinou velké problémy. Před domá-
cími příznivci slavil zasloužený úspěch v hlavní
třídě MX1 Jihočech Martin Michek (Buksa/Ados
Team, KTM), druhý tentokrát skončil Petr Smítka,
třetí zmíněný Bartoš. V průběžném pořadí se do-
stal do čela mistrovství Michek, Bartoš drží stále
pěknou třetí pozici.
V MX dvojkách tady kraloval obhájce titulu, fran-
couzský rychlík Sullivan Jaulin (Buksa/Ados
Team, KTM), a po čtyřech odjetých podnicích si
upevnil vedoucí postavení před Maďarem Bence
Szvobodou a Martinem Krčem. Závodník Orionu
Jonáš Nedvěd zde sice ještě kvůli zranění ne-
startoval, ale už se zapojil do tréninkového pro-
cesu.
Barbora Laňková (Action Racing, Suzuki) si tady
počínala skutečně suverénně. Fyzickou připra-
veností své soupeřky jasně převyšovala. V této
kategorii Žen se prohnala cílem první rundy na
hezké osmé příčce Andrea Kloubková z Orionu,
ale posléze (asi z vyčerpání) již za cílem – na
skoku upadla a přivodila si vážné zranění pánve
i ramene. Škoda, neboť Andrea se letos k moto-
krosu vrátila po dlouhé odmlce, docela dobře se
rozjížděla. Nyní to vypadá tak, že závodní se-
zóna pro ni zřejmě předčasně skončila.
Ve Veteránech si z Kaplice odvezl stříbrný věnec
slovenský zástupce Orion KTM týmu Ivan Černý,
na zlato dosáhl opět nepřekonatelný Martin Že-
rava (Luka Team, Suzuki). Průběžně v seriálu je
Černý druhý za Žeravou, na třetího Romana
Skalku má k dobru 35 bodů. Další v pořadí již
páté dějství MMČR zavítá 4. září na jižní Moravu
do Vranova u Brna, 18. září se pojede nově
(místo H. Újezdu) v Opatově u Svitav!

Za Orion Racing Petr Kovář,
foto Radek Lavička
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Trosky Litomyšl mistrem České republiky 
Ve dnech 25.-26. 6. se v Králíkách u Nového
Bydžova konalo Mistrovství České republiky
družstev. Na serveru www.sipky.org o nás bylo
napsáno: „Král zemřel, ať žijí Trosky. MČR druž-
stev ukončilo ligovou sezónu 2015/2016. Známe
nového mistra a vítěze Superpoháru, který za-
slouženě patří nejlepšímu týmu České republiky
v letošní sezóně. Tím týmem jsou nezpochybni-
telně Trosky Litomyšl, vítězové Ligového poháru,
MČR kategorie Elite a Superpoháru. Králem se-
zóny jsou tedy Trosky Litomyšl. Kromě uvede-
ných úspěchů je to i vítěz v základní části
superligy /nejvyšší ligová soutěž České repu-

Náš šipkový klub Trosky Litomyšl byl založen
v roce 2001. Během patnácti let naší činnosti
jsme dosáhli mnoha úspěchů: 2016 – Mistr ČR
kat. Elite, vítěz Lig. poháru ČR, vítěz Superpoháru;
2015 – Vicemistr ČR kat. Elite; 2014 – II. Vicemistr
Lig. poháru ČR; 2012 – Vicemistr ČR kat. Elite;
2011, 2010, 2009 – vítěz Extraligy; 2008 – II. místo
Extraligy; 2007 – vítěz Extraligy. Od roku 2001,
kdy jsme jako tým vznikli a začali hrát nejnižší li-
govou soutěž, jsme se postupně probojovali do
Extraligy, která nám díky našim úspěchům ote-
vřela cestu k nejvyšší ligové soutěži v České re-
publice – Superliga ČR (nejlepších 12 týmů z celé

ČR – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a jiné). Možnost
hraní Superligy s nejlepšími hráči v ČR nás moti-
vovala k dosažení maxima a získání nejvyššího
titulu, a to mistra České republiky.
V našem týmu působí hráči, kteří v minulých le-
tech reprezentovali a dodnes reprezentují Če-
skou republiku v národním týmu (V. Kuchta, M.
Ondo, M. Šmejda). 
Závěrem chci poděkovat našim věrným sponzo-
rům STORY-DESIGN a.s., Kubík a.s., ZD Dolní
Újezd a firmě INTREA-PIKO za stálou přízeň. 

Kapitán Tomáš Pulkrábek, 
foto www.sipky.org 

bliky/. A patří jim i jeden nesportovní prim. Pá-
nové byli jako ze žurnálu, a to i v tropickou so-
botu. Trosky jsou momentálně reklamou na
šipky sportovní i nesportovní …” Jedná se o citaci
B. Uhříčka, člena SDK UŠO České republiky. 
Díky těmto úspěchům jsme dostali nabídku re-
prezentovat Českou republiku v Evropské lize
mistrů, určenou pouze pro vítěze jednotlivých
evropských zemí. Bohužel jsme tuto nabídku
z finančních důvodů museli odřeknout. 
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Srpnové závody Suchá a OM dětí a juniorů 
V sobotu 13. 8. se
v Suché u Litomyšle
konaly srpnové zá-
vody a oblastní
mistrovství VČO
v parkurovém ská-
kání v kategorii dětí
a juniorů. Za celý
den se rozdaly ceny
v šesti soutěžích
a dvě sady medailí.
I díky skvělé účasti
koní a jezdců se
skákalo bezmála do

sedmi hodin večer.
Za nepříliš příznivého počasí odstartovala zá-
vody Hobby soutěž – parkur do 80 cm na limi-
tovaný čas. Nejblíže limitu 64 sekund byl Michal
Příhoda v sedle Leontýnky 1 (JK Vysoké Mýto). 
Druhá soutěž, parkur stupně „Z” na limitovaný
čas, měla vítěznou dvojici Kateřinu Pertheno-
vou ml. S Cher DK, kteří dokončili s odchylkou
0,13 s. Reprezentují Stáj Jangelec Vysoké Mýto.
Do mistrovských bojů v kategorii dětí nastoupilo
osm dvojic, z toho pět jich překonalo parkur sta-
vitele Romana Falty bez zaváhání. O více než pět

sekund rychlejší než druhá v cíli Aneta Bartková
a Čarmena (JK Železnice) byla Anna Slušná
a Adiže 2 (Stáj Slušný) a zaslouženě tak zvítězila
v OM VČO dětí. Bronzovou medaili na krk pově-
sila Blanka Janovcová a Columbus de Lux (JK při
OPS Šťastný domov Líšnice).
Nejvíce obsazenou soutěží – 55 dvojic – byl par-
kur stupně „ZL”, parkur s návazným rozeskako-
váním. Rozeskakování absolvovalo osmnáct
dvojic, z nichž nejrychleji protnula cílovou pásku
Tereza Veselá a Esprit FFH z JO Stáj Dvořák Čistá.
Druhá dokončila Anna Siatková s Portou 12 (JK
Orličky), třetí pak Matouš Kořínek a Cornelia
K (Stáj Nový Dvůr).
Parkur stupně „L**” se jel jako otevřená soutěž
a zároveň jako mistrovství východočeské oblasti
juniorů. Šest juniorů se popralo s nástrahami
parkuru bez chyb a postoupilo do napínavého
rozeskakování. V něm nakonec zvítězil Matouš
Kořínek a Cornelia K a stal se tak mistrem VČO
juniorů. Stříbro získala s pomalejším časem
Vanda Tmějová a Žillien Taurus Trans (JK Hřebčín
Suchá), bronz putoval do Čermné prostřednic-
tvím Lucie Šrámkové a Anji K Strojmotiv.
V otevřené soutěži, parkuru „L**”, zvítězila
Vanda Tmějová a Žillien Taurus Trans, druhou

příčku obsadil Milo-
slav Tomášek a Ca-
ressa (JO SŠ CHJK
Kladruby n.L.) a třetí
místo ve výsledkové
listině patřilo Sáře
Finsterle s Costly
Friendem (SS Exclu-
sive Equestrian).
Nejvyšší soutěží zá-
vodů byl parkur
stupně „S**”, parkur
s návazným roze-
skakováním. Do-

mácí Jiří Skřivan a Daddy´s Dinky Boy byli v cíli
obou částí parkuru bezchybně a rychleji než
druhá Sára Finsterle s Costly Friendem. Třetí
místo obsadil opět Jiří Skřivan se svým druhým
koněm – Con Cosmosem. Čtvrté místo již s chy-
bou v rozeskakování obsadil Miloslav Příhoda
a Famousdance (JK Flamenco Sloupno), pátá
byla Tereza Veselá a Easy Jet HDH.
Děkujeme všem za účast a gratulujeme novým
mistrům východočeské oblasti!

Text a foto Michaela Javůrková

Patrik Hájek vicemistr Evropy 2016
Český motokárový sport má na svém kontě další
historický úspěch. V letošním třídílném seriálu
Mistrovství Evropy motokár získal český repre-
zentant Patrik Hájek celkově 2. místo v „králov-
ské” kategorii KZ a do České republiky tak putuje
letošní nejlepší výsledek v podobě vicemistra
Evropy 2016.
Největší naděje na kvalitní výsledek českých re-
prezentantů v ME motokár v belgickém Genku
byly oprávněně vkládány do Patrika Hájka. Patrik
Hájek patří v současné době mezi nejlepší svě-
tové jezdce v kategorii profesionálních jezdců,
a proto je od letošní sezony také továrním jezd-
cem italské stáje Kosmic (podvozek Kosmic,
motor Vortex). Patrik Hájek do Belgie jel s veli-
kou šancí bojovat o evropský titul. Po dvou před-
cházejících závodech seriálu Mistrovství Evropy
totiž český jezdec figuroval na 3. místě se za-
nedbatelnou ztrátou na vedoucí pozice. Schá-
zely pouze 2 body na druhého Francouze
Iglesiase a 4 body na prvního jezdce Itala Ardiga.
Rozhodnout tedy měl právě závod v Belgii. Od
samého začátku závodního víkendu bylo jasně
patrné, že konkurence Patrika se usilovně při-
pravovala a o konečných výsledcích bude roz-
hodovat především přesné nastavení motoru
a podvozku na momentální podmínky na trati.
Patrik Hájek se skvělým výkonem probojoval až

do druhé startovní řady finálové jízdy. Před
vlastní finálovou jízdou nastal okamžik, kdy bylo
třeba zvolit pro Patrika riskantní nastavení mo-
tokáry, které by zvýšilo naději porazit úspěšného
a již čtyřnásobného evropského šampióna
Marce Ardiga. Jedině tak by se dal získat evrop-
ský titul. Nakonec se tento krok minul s očeká-
vaným účinkem a Patrik projel ve finále na 7.
místě. Tímto výsledkem bodově odsunul fran-
couzského jezdce Iglesiase o 5 bodů na třetí
místo a výsledkem byl tedy posun v konečném
pořadí na 2. místo evropského šampionátu. 
Patrik Hájek již jednou titul vicemistra Evropy
motokár získal. V roce 2009 bojoval o titul ev-
ropského šampióna v kategorii KZ2 až do po-
sledního finálového kola. Dvě zatáčky před cílem
o titul evropského šampióna přišel nezaviněnou
kolizí. Letošní titul vicemistra Evropy kategorie

KZ je ale Patrikovým největším dosavadním
úspěchem, protože toto umístění vybojoval
v konkurenci motokárových jezdců, kteří jsou
profesionálové továrních týmů, a mnozí z nich
mají na svém kontě několik titulů evropských
a světových šampiónů. U obou dosažených
úspěchů byla také vždy litomyšlská firma Orion,
která Patrika Hájka dlouhodobě v závodění pod-
poruje. 
Patrika Hájka letos ještě čeká další vrchol letošní
motokárové sezony, což je závod Mistrovství
světa ve švédském Kristianstadu na začátku
září. Vzhledem k jeho letošním výborným vý-
sledkům bude mít český reprezentant i zde veli-
kou šanci na úspěch. 

Vratislav Ondráček, KartingSport.cz, 
foto FotoSport.cz

Anna Slušná Matouš Kořínek

Atletické okénko 
O prázdninách se v Litomyšli konají dva vý-
znamné atletické podniky s dlouholetou tradicí.
V Jandíkově šestiboji opět zvítězil náš nejúspěš-
nější vícebojař Pavel Baar před Pokorným z VSK
Brno a dalším naším všestranným atletem M.
Valentou. Letní mítink navazuje na bývalou Vel-
kou cenu města Litomyšle, která pamatuje
slavná jména reprezentantů i olympijských ví-
tězů Daňka, Bugára, Fikotové, Šilhavé. Letos se
závodu zúčastnili atleti i atletky z 20 oddílů celé
republiky. I letos měly největší kvalitu vrhačské
disciplíny. Kouli vyhrál dvacetimetrový vrhač
Novák z Olomouce, disk  náš letos nejlepší Vo-
ňavka z Kladna. Vítězka sprinterského trojboje
přijela z Čáslavi, Procházka z Olympu Praha vy-
hrál mužský trojboj, ve výšce se dařilo svitav-
skému Štěpánkovi. Z našich P. Baar byl třetí v
trojboji, T. Kozákovi dobrý výkon přes 17 metrů
stačil na 4. místo a M. Valenta vyhrál soutěž tyč-
kařů v novém osobním rekordu (423 cm).

Nejpilnější o prázdninách v závodění jsou bratři
Kozákové. Tomáš vyhrál ve Dvoře Králové, byl
druhý v Opavě, Třebíči, třetí v Novém Městě nad
Metují. Vojta stabilizoval výkonnost v oštěpu za
šedesátimetrovou hranici. Absolvoval stejný pro-
gram, nejvíce hodil při výhře v Třebíči (64,64 cm)
i další závody hodil přes 60 metrů. Pro zajíma-
vost, oštěpem přes 41 metrů si hodil i nejmladší
z bratří Štěpán. Z veteránských soutěží I. Strna-
dovi se při závodech v Brně podařilo překonat
český rekord v tyči (347 cm). Svou všestrannost
a fyzickou výdrž testoval i na východočeské ve-
terániádě v Nové Pace, kde absolvoval 5 disciplín
(výška, dálka, koule, disk, oštěp). Z dorostenců byl
nejpilnější M. Vilček, který ve svých vrhačských
disciplínách závodil nejen v Litomyšli, ale i v Tý-
ništi, kde hodil kladivem 34,76 a diskem 30,05.
Hned v prvních dnech září nás čekají 4. kola sou-
těží družstev: 3. 9. jedou dorostenci do N. Města
nad Metují, 4. 9. pořádáme v Litomyšli  kolo star-
šího žactva, 7. 9. mladší žáci závodí ve Svitavách
a 14. 9. atletická přípravka pojede do Chrudimi.

Petr Jonáš


