
Svazky z piaristické knihovny
se po letech vrátí na své původní místo

ArchiMyšl na téma
„význam městského architekta”

Již pošesté
vás moderní
h i s t o r i c ké
město Lito-
myšl zve na
n e v š e d n í
oslavu Svě-

tového dne architektury. Maratón akcí začíná
v pátek 29. září a končí v pondělí 2. října. Věříme,
že i tentokrát si z bohaté nabídky vyberete a při-
dáte se k oslavě svátku architektury a designu.
Hlavním tématem letošního ročníku bude
„význam městského architekta”. Toto téma ne-
bylo zvoleno náhodou. Rádi bychom nejen po-
děkovali Zdeňce Vydrové za čtvrt století práce

pro Litomyšl, ale také diskutovali se zástupci
dalších měst o významu tohoto postu. Archi-
tektka Vydrová získala v loňském roce spolu
s městem Litomyšl cenu v nové soutěži s ná-
zvem Architekt obci. Zároveň převzala Cenu mi-
nistra kultury za přínos v oblasti architektury.
Důvodem pro udělení této ceny byl právě její vý-
razný podpis na kvalitě prostředí v Litomyšli, kde
dlouhá léta působí jako městská architektka.
A do třetice byla Galerie Pakosta v Litomyšli,
kterou Zdeňka Vydrová navrhovala, oceněna
Cenou Klubu Za starou Prahu jako jedna ze tří
nejlepších staveb loňského roku v historickém
prostředí.
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Komise rozhodla
o trase dálnice

Dny otevřených dveří
památek 

Telefonní budka
na náměstí opět slouží

„Mám z toho velkou radost, protože se jedná
o svazky s velkým historickým i kulturním význa-
mem. Jsem rád, že se nám pro ně ve spolupráci
s odborníky podařilo zajistit vhodné podmínky.
Poděkování také samozřejmě patří i řádu piaristů,
kteří nám knihy s ohledem na zachování těchto
děl budoucím generacím darovali,” řekl k návratu
knih do piaristické koleje starosta Radomil Kašpar.
Většina svazků pochází z poloviny 17. století, tedy
z doby, kdy řád piaristů přišel do Litomyšle. Jejich
zaměření je často vědecké. Najdeme mezi nimi

řadu děl o astronomii a matematice, ale i díla
s náboženskou tématikou. V knižním fondu jsou
rovněž vzácné prvotisky i rukopisy. „Svazky byly
původně v koleji, na zámku, následně se dostaly
do regionálního muzea, ale při rekonstrukci bu-
dovy se musely přestěhovat. V uplynulých letech
byly v úschově města a s restaurátory jsme pra-
covali na tom, aby se mohly vrátit zpět do koleje,
kde byly před vším tím vynuceným stěhováním,”
uvedl Antonín Dokoupil, vedoucí Oddělení investic
MěÚ Litomyšl. O významu knižního fondu pro naši
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Vzácná sbírka 8875 knih ze 17. století se po desítkách let vrátí zpět do budovy piaristické koleje.
V současné době se dokončuje zasklení historických regálů a během září by se významný knižní
fond, který městu bezplatně darovala v roce 2015 Českomoravská provincie Řádu zbožných škol
– piaristů, měl vrátit do míst, v nichž byl kdysi uložen.

Zpravodaj města Litomyšle
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historii svědčí i fakt, že byla nedávno podána žá-
dost na jeho zapsání na seznam movitých kultur-
ních památek.
Podle restaurátorů jsou knihy navzdory stáří
a častému přemísťování v pořádku. „Z odborného
hlediska mohu prohlásit, že jsou v poměrně dob-
rém stavu. Některé budou potřebovat větší re-
staurátorský zásah, ale bude to tak deset až
dvacet procent z celkového počtu děl ve fondu,”
prohlásil Radomír Slovik, vedoucí Ateliéru restau-
rování papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty
restaurování Univerzity Pardubice.       strana 5 >

Litomyšlské
dvorky opět
ožijí uměním
V loňském roce jsme si díky projektu
Ozvěny festivalů, který pořádá svazek
obcí Česká inspirace, vyzkoušeli oživit
kulturou devět dvorků v historickém jádru
našeho města. Ozvěny festivalu Chebské
dvorky nám ukázaly, že jakási protiváha
velkým akcím v našem městě chybí. Malé,
intimní koncerty či autorská čtení mají
v kulisách historických dvorečků opravdu
kouzelnou atmosféru. A tak nás Chebské
dvorky inspirovaly k založení tradice Lito-
myšlských dvorků. 
Druhý ročník se bude konat od 7. do 10.
září tohoto roku a to v rámci akce Dny
otevřených dveří památek. Program bude
probíhat na vám dobře známých dvoreč-
cích – např. na dvorku zámeckého pivo-
varu, dvorečku U Mydláře, v Kavárně
Mandala, dvorku Cafebaru Underground,
Na sklípku, v domě U Rytířů či dvoru
střední pedagogické školy. Představíme
však i nový radniční dvorek, obnovený
dvoreček rodinného centra nebo 1art
i 2art – tedy dvorky v Mariánské ulici,
které jsou již od svého vzniku předurčené
pro umění.                       strana 8 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady
 RaM nesouhlasí a nedoporučuje ZaM prodej

části p. p. č. 205/2 o výměře cca 1200 m2 v ka-
tastrálním území Pazucha za účelem občasné
rekreace (chov ovcí, výstavba slaměného příst-
řešku). 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy se Sprá-
vou a údržbou silnic Pardubice na uložení vodo-
vodu do komunikace v ul. Zámecká, poplatek za
uložení ve výši 164.000,- Kč bez DPH.

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit po-
skytnutí dotace ve výši 32.000 Kč pro TJ Jiskra
Litomyšl na podporu projektu „bezpečné
branky”. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 05, re-
zerva RaM. RaM souhlasí a doporučuje ZaM
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace.

 RaM schvaluje uzavření smlouvy o podmín-
kách a zajištění realizace genderového auditu se
společností RENTEL a.s., Pod Třešněmi 1120/18a,
152 00 Praha 5 – Hlubočepy
. 

 RaM vzala na vědomí informaci společnosti
FIN-servis, a.s., o aktuálních cenách elektrické
energie ne velkoobchodním trhu a souhlasí s li-
mitní cenou pro nákup na Českomoravské ko-
moditní burze Kladno.

 RaM projednala návrh trasování D35 kolem
Litomyšle a konstatuje, že jakékoliv významnější
časové zpoždění výstavby D 35 je pro Litomyšl
nepřijatelné. Z tohoto důvodu RaM schvaluje
a doporučuje ZaM ke schválení vedení trasy D 35
v okolí města variantou „0” /ZUR/.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Návrh vizuální identity projektu Lito-
myšlský architektonický manuál (LAM)”. Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
Bušek&Dienstbier. 

 RaM souhlasí s předloženou cenovou nabíd-
kou od společnosti DABONA s.r.o. na organizaci
zadávacího řízení na dodavatele v rámci pro-
jektu „Realizace úspor energie u objektu TJ Jis-
kra, Litomyšl čp 1061”.

Více na www.litomysl.cz

Zveme občany na jednání zastupitelstva, které
se uskuteční ve čtvrtek 21. září od 16 hodin v sále
zámeckého pivovaru. Na programu jsou násle-
dující body: stanovisko města k trasování D35,
majetkoprávní záležitosti, schválení změny č. 2
územního plánu města Litomyšle, změny roz-
počtu či informace z jednání výborů zastupitel-
stva.
Návrhy na usnesení najdete od 14. září 2017 na
www.litomysl.cz. -mv-

Pozvánka
na jednání
zastupitelstva

Komise
rozhodla
o trase dálnice
V úterý 22. srpna 2017 zasedala Centrální ko-
mise Ministerstva dopravy ve věci trasování dál-
nice D35. Ta měla rozhodnout o tom, jakou
variantu dálnice v okolí Litomyšle ŘSD v bu-
doucnu postaví. Její členové při jednání konsta-
tovali, že urychlená výstavba této komunikace
patří mezi nejvyšší priority v plánech na do-
stavbu české dálniční sítě a porovnali jednotlivé
varianty (podrobně jsme je popsali v srpnovém
vydání), tedy hlavně původní plán č. 0 (DÚR)
a studii č. 1.
Členové komise nakonec po zvážení přínosů jed-
notlivých variant dospěli k následujícímu závěru:
Po projednání a posouzení „Technické studie va-
rianty trasy D35 Litomyšl – Janov” a se znalostí
stanovisek Pardubického kraje, města Litomyšle,
obcí Strakov, Janov a Němčice a spolku Pro Lito-
myšl a Živé Kornice, Centrální komise jedno-
hlasně schvaluje dosavadní přístup investora
ŘSD ČR a potvrzuje pokračování přípravy stavby
ve variantě č. 0 (DÚR). Ostatní alternativní vari-
anty zpracované v rámci studie společnosti APIS
byly shledány jako nepřijatelné a jejich předpo-
kládané vlastnosti neobsahují dostatečně rele-
vantní důvody pro změnu dosud státem
sledovaného přístupu.
Téma trasování dálnice D35 je jedním z bodů zá-
řijového zastupitelstva a o výsledku jednání při-
neseme zprávu v říjnovém vydání Lilie. -mv-

Na podzim letošního roku budou moci lidé po-
dávat žádosti hned do několika dotačních pro-
gramů, například do oblíbené Dešťovky, z níž
mohou domácnosti financovat vybavení na za-
držování srážkové vody pro zalévání zahrady
a splachování toalet. Vzhledem k tomu, že se
dotační peníze snaží vždy získat řada zájemců,
ale někteří z nich na příspěvek nedosáhnou kvůli
špatně sepsaným žádostem či nedodržení ter-
mínů, se úředníci z MěÚ Litomyšl rozhodli uspo-
řádat veřejný seminář. Na něm se občané
dozvědí informace o tom, na jakou část pro-
gramu Dešťovka lze získat peníze, úředníci rov-
něž přítomné upozorní na náležitosti, které musí
podatelé žádostí dodržet. Setkání se uskuteční
6. září 2017 v klenutém sále zámeckého pivo-
varu, začátek je v 17.00 hod. Účast není nijak
zpoplatněna ani omezena, pro radu si může přijít
každý. Pokud obyvatelé projeví o podobné akce
zájem, lze podobné semináře uspořádat i pro
další dotační tituly. Jaromír Drábek

Přijďte na seminář
k dotacím

Vyhlášení termínu
deratizace ve městě
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 dera-
tizace města na období září 2017.
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 kanali-
zační síti bude provádět odborná firma
MVDr. Radovan Šindelář – Servis 3xD, J. Glaza-
rové 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 deratizaci preparáty
s účinnými antikoagulačními látkami, schvále-
nými hlavním hygienikem a projednané s vete-
rinární správou. Nástrahová látka bude
obsahovat bezpečnostní složku BITREX, která by
měla zamezit zneužití jedovaté nástrahy u necí-
lových organismů dle EU. Přesto z preventivních
důvodů doporučujeme občanům zvýšenou
opatrnost. Nástrahy nejsou pro člověka prudce
jedovaté, mohou však poškodit zdraví. V případě
zjištěných závad v zabezpečení nástrah na ve-
řejně přístupných místech nebo při vzniku nena-
dálých událostí je možné toto nahlásit nebo více
informací o konkrétním složení nástrahových
přípravků zjistit na výše uvedených telefonních
číslech firmy 3xD nebo na MěÚ Litomyšl, Odboru
místního hospodářství (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 Lito-
myšl. Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního

a silničního hospodářství

I v zářijovém vydání máme dobré zprávy pro
sportovce, zejména pak pro ty, kteří pravidelně
navštěvují sportovní halu TJ Jiskra Litomyšl.
Město získalo příslib na dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí a na podzim příštího
roku čekají objekt výrazné úpravy. Dojde k zate-
plení pláště, výměně některých oken a zateplení
střechy. Součástí projektu je i výměna osvětlení
v halách. „Jsem rád, že se podařilo získat dotaci
2, 3 milionu korun, protože hala v současné době
nemá dobré izolační vlastnosti, takže při pro-
vozu dochází k energetickým ztrátám,” prohlásil
starosta Radomil Kašpar. Celkové náklady pro-
jektu se v současné době odhadují na 7, 3 mili-
onu korun. -az-

„Jiskráckou”
halu čeká 
zateplení

Věděli jste, že podnikatelé a firmy působící v Li-
tomyšli se mohou nechat bezplatně zapsat do
databáze na webu www.litomysl.cz? Od po-
slední aktualizace brzy uplynou dva roky, a proto
chystáme dílčí obměnu obsáhlého seznamu,
v němž je v současné době přes 400 subjektů.
Pokud o sobě chcete dát vědět potenciálním zá-
kazníkům a klientům, nebo u vás došlo za uply-
nulé roky ke změně sídla a dalších informací, tak
prosím kontaktujte paní Marcelu Quaiserovou
z Odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Lito-
myšl – marcela.quaiserova@litomysl.cz nebo
volejte na 461 653 397. -mv-

Výzva pro
podnikatele
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Architekti se zabývají plány na proměnu 
vybraných částí Litomyšle
Rozvoj města je během na dlouhou trať a žádá
si pečlivé plánování. Často se stává, že jedno za-
stupitelstvo zahájí přípravy projektu, který do-
končí až jejich nástupci za několik let. Práce na
projektech tak začínají několik let před tím, než
se stavební stroje poprvé zakousnou do země
a začne se stavět. V zářijové Lilii jsme se pokusili
najít informace o některých lokalitách, které by
v budoucnu mohla čekat výrazná proměna.
Tým architektů začne zanedlouho pracovat na
pěti územních studiích pro veřejná prostranství
v Litomyšli a okolí. Autoři se zabývají rozličnými
částmi města a okolními obcemi, jedná se o par-
koviště před krytým bazénem, Nedošín, Park
mladých za základními školami, sídliště Vertex
a Janov. Ve studiích budou popsány stávající
problémy, urbanistická koncepce, návrhy na
úpravy a další potřebné informace nutné pro
další rozvoj těchto míst. Co budou architekti
v daných lokalitách řešit? 
Přes parkoviště u bazénu se vstupuje do něko-
lika areálů významných městských sportovišť
a volnočasových aktivit a také do areálu hřbi-
tova. „Zde je zpracování územní studie nepo-
vinné, avšak město by rádo s touto plochou
naložilo lépe, než jaké je její stávající využití, pro-
tože zde dochází ke střetu návštěvníků různých

veřejných budov i prostranství, dochází ke kolizi
chodců, cyklistů i automobilové dopravy, tuto si-
tuaci je třeba výhledově řešit a zlepšit,” vysvětlil
místostarosta Josef Janeček. V Nedošíně se řeší
návrh rozmístění obytných budov na louce
naproti Žabárně. Dílčích úprav by se mohl v bu-
doucnu dočkat i Park mladých, aby se maxi-
málně využil jeho potenciál pro obyvatele.
V případě vertexového sídliště se podrobněji řeší
již v územním plánu vymezené zastavitelné plo-
chy pro bydlení. Z území aktuálně využívaného
pro pěstování a prodej okrasných dřevin a květin

autoři například zpracují návrh bydlení a veřej-
ného prostranství. V Janově je třeba navrhnout
lokalitu pro bydlení venkovského charakteru na-
místo aktuální náletové zeleně bez zvláštního
určení, využití i vzhledu.
Zpracované územní studie přinesou kvalitní
podklad pro další rozhodování města o rozvoji,
výstavbě, ozelenění, doplnění herních a vodních
prvků, zástavbě a podobně. Studie by měly být
hotové do konce roku 2019 a město na jejich
zpracování získalo dotaci ve výši jednoho mili-
onu korun z Integrovaného regionálního operač-
ního programu. Kromě těchto pěti studií si
město nechává zpracovat plán pro možnou vý-
stavbu nové obytné části na Husovce. -mv- 

Telefonní budka na Smetanově
náměstí opět slouží!
Díky technologickému po-
kroku si mohou lidé při ko-
munikaci užívat až do
nedávna nepředstavitelné
volnosti. Můžeme volat
komukoliv, kdykoliv a od-
kudkoliv pomocí malých
a lehkých mobilů. Rychlou
proměnu posledních let
nejlépe ilustrují veřejné
telefonní automaty, které
ještě na přelomu tisíciletí
Češi hojně využívali, ale
v současnosti se vzhle-
dem k jejich četnosti a ob-
sazenosti už dá hovořit
o raritě a vzpomínce na
historii. Několik takových
telefonních budek máme
i v Litomyšli a úředníci
v uplynulých měsících hle-
dali způsob, jak je nejlépe
využít. Nakonec se podařilo najít způsob, jak
alespoň jedné z nich dát nový smysl, a dokonce
se podařilo zachovat i její původní účel – posky-
tovat přenos informací. „Dávat starým věcem
novou náplň je v současné době velmi moderní.
Telefonní budky na Smetanově náměstí jsou
krásné, ale telefonovat z nich již asi dnes nikdo
nebude. Proto jsme do jedné z nich umístili do-
tykový panel, jehož cílem je informovat Litomyš-
lany, ale i návštěvníky našeho města. Jde o nový
informační bod, který se nachází uprostřed ná-
městí, nedaleko od nového turistického zázemí.
Je napojený na web města a zájemci tam najdou
seznam turistických atraktivit, ubytování, stra-
vování, doporučenou prohlídku města, ale také
aktuality z města a městského úřadu, informace
o sportu a volném času a nechybí ani odkaz na
úřední desku. Důležité turistické informace jsou
zde i v anglickém a německém jazyce. Panel zá-
roveň slouží jako chytrá plakátovací plocha –
v režimu slide-show se zde střídají zadané
plakáty,” vysvětlila Michaela Severová, vedoucí

Odboru kultury a cestov-
ního ruchu MěÚ Litomyšl.
Informační panel není jedi-
ným podobným prvkem na
Smetanově náměstí. V prů-
chodu k nedalekému turis-
tickému zázemí se nachází
zvukový panel, kde jsou tipy
na výlety po okolí a poblíž
jsou k dispozici rovněž pro-
pagační materiály města
pro ty, kteří preferují tištěná
média před elektronickými.
„Zde návštěvníci naleznou
nejen litomyšlské turistické
noviny, ale řadu brožurek
a letáčků týkajících se Lito-
myšle, Českomoravského
pomezí, Českého dědictví
UNESCO či České inspirace.
Materiály z tohoto stojanu
mizí velmi rychle – jsme

rádi, že i tímto způsobem získávají návštěvníci
našeho města informace,” dodala Michaela Se-
verová.
V následujících týdnech dojde k aktualizaci in-
formačních totemů, které jsou rozmístěny po
historickém jádru města. Kromě nové grafiky
přibude také angličtina, protože současné pik-
togramy nejsou vždy pro zahraniční návštěvníky
pochopitelné. Zároveň přibylo v souvislosti s re-
vitalizací zámeckého návrší několik důležitých
atraktivit, na které je třeba návštěvníky upozor-
nit a navést. 
Vzhledem k pozitivním reakcím veřejnosti na
předělání staré telefonní budky se nyní řeší, co
udělat s dalším automatem na Smetanově ná-
městí. „Vzhledem k tomu, že se jedná o dobré
místo, bych byl rád, kdyby se nám do ní podařilo
umístit elektronickou úřední desku. Realizace to-
hoto záměru je závislá na dotačním titulu a teď
čekáme, jak to celé dopadne,” sdělil místosta-
rosta Josef Janeček. 

-mv-

Zveme občany na
předávání Plaket
Rady města Lito-
myšle, které se usku-
teční 17. září od 18.00
hod. ve Smetanově
domě. Letos si své
plakety odnesou
sbormistr, hudební
pedagog a skladatel
Petr Jiříček, který ji
získá za svou autor-

skou tvorbu a letité působení v Základní umě-
lecké škole Bedřicha Smetany, kde vychovává
nové talenty. Dále sportovec Ivo Strnad, který se
stal v tomto roce halovým mistrem světa v atle-
tice veteránů. Z akce si dovezl tři medaile, jednu
zlatou a dvě bronzové, ocenění získává také za
skvělou propagaci veteránského sportu a pozi-
tivní vliv, který jeho výsledky mají na mladší
sportovce. Třetím nositelem plakety se stane
Karel Rajman, jenž byl od roku 1994 velitelem
městské policie a v jejích řadách strávil čtvrt sto-
letí. Za tu dobu vykonal pro obyvatele i město
řadu záslužné činnosti a aktivně se podílel na
udržování pořádku, zajišťování dopravní bezpeč-
nosti i poskytováni pomoci při organizování kul-
turních a společenských akcí ve městě. -az-

Předávání
Plaket Rady
města Litomyšle

Zklidnění dopravy
na Záhradí
V minulém roce se obyvatelé Záhradí v anketě
vyjádřili k dopravní situaci u svých domovů. Prů-
jezd aut v této lokalitě se mohl řešit několika
způsoby – vznikem obytné zóny, systémem jed-
nosměrných komunikací, zónou s omezením
rychlosti na 30 km/hod. i umístěním retardérů.
Členové dopravní komise v souladu s přáním
většiny respondentů nakonec doporučili radě
města přijmout usnesení, že na ulici Petra Bez-
ruče budou moci řidiči jezdit nejvýše 30 kilo-
metry za hodinu. „Dopravní komise se nyní
zabývala dvěma variantami vymezení oblasti.
Z důvodů plnění technických podmínek pro zónu
TEMPO 30 byla vybrána varianta po ulici P. Bez-
ruče. Jedná se o lokalitu v naprosté většině bez
existence chodníků. Pro umísťování zpomalova-
cích retardérů se občané nevyjádřili,” shrnul vý-
sledek ankety a následného jednání dopravní
komise Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního sil-
ničního hospodářství MěÚ Litomyšl. -mv-
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Slova moudrých: Života je třeba si vážit,
zasloužit a užít...

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Bohumila Stříteská, Vilém Nonn,
Josef Novák – Litomyšl
85 let – Václav Severa, Josef Šmejda – Li-
tomyšl
91 let – Marie Malínská, Marie Tomanová
– Litomyšl
93 let – Miroslava Kheralová – Litomyšl
94 let – Věra Řemínková – Litomyšl
95 let – Růžena Kalinová, Vlasta Minářová
– Litomyšl
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Simion Ioan Vodá Rumunsko – Tereza Hen-
drychová Osík, Martin Zahálka Vysoké
Mýto – Klára Staňková Vysoké Mýto, Miro-
slav Rybenský Zámrsk – Simona Konárková
Zámrsk, Miroslav Gruner Benátky – Erika
Jasanská Česká Třebová, Michal Hruboň Li-
tomyšl – Lenka Motyčková Korouhev, Jan
Doubrava Sloupnice – Barbora Pauková
Bystřec, Vojtěch Štrbka Chroustovice –
Kristýna Laláková Pardubice, Petr Oliva
Praha – Renata Šteflová Vysoké Mýto, Jiří
Tesař Vysoké Mýto – Tereza Karlíková Vy-
soké Mýto, Radek Kladivo Litomyšl – Lucie
Roušarová Borová, Miloš Hejtmánek Borov-
nice – Petra Pospíšilová Brno, Lukáš Vytopil
Moravičany – Monika Běličková Moravi-
čany, Vladislav Polívka Pardubice – Soňa
Pískovská Šumperk, David Skála Velké Po-
říčí – Jana Chadimová Borová, Jan Jiráň Li-
tomyšl – Eva Horáčková Litomyšl, Tomáš
Vacek Ústí nad Orlicí – Kateřina Nemšáková
Ústí nad Orlicí, Tomáš Joch Podlesí – Dag-
mar Vašková Podlesí, Rostislav Joch Žďár
nad Sázavou – Denisa Kaufmanová Žďár
nad Sázavou, Filip Kraus Pardubice – Lucie
Hrušková Pardubice, Jan Bis Litomyšl –
Pavla Kovářová Litomyšl, Pavel Kejval Lito-
myšl – Tereza Žďárová Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Josefem Benešem (69 let)
Jaroslavou Štarmanovou (76 let)
Bohuslavem Limberským (87 let) 
Věrou Drahošovou (88 let)
Vzpomínáme.

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

Dana Kmošková – KPOZ

SPOLEČENSKÁ KRONIKAPoděkování, blahopřání, vzpomínky
 Zaznamenat a zveřejnit, tak se dá také nazvat

role církve. Připomínat, žehnat a děkovat, to by
se dalo přidat k úloze učedníků Kristových. Tým
farářů a kazatelů křesťanských církví v Litomyšli
tedy připomíná, že se v květnu dožil šedesátin
českobratrský evangelický farář Václav Hurt
a v září tohoto roku husitský farář Štěpán Klá-
sek. Oběma mužům ve zralém věku přejeme síly
a zdraví a jsme moc rádi, že spolu můžeme být.
A že mohou být přínosem celému městu. Ať dá
oběma sám Všemohoucí své dobré slovo
a schopnosti k tomu jej nově a nově vyřizovat. 
Tím spíše, že bratr František Beneš, dlouholetý
pastýř římskokatolické farnosti v Litomyšli, od
prvního srpna přešel na nové místo do nedaleké
farnosti ve Sloupnici. Z našeho úhlu pohledu je
dobré velice poděkovat za věrnou práci pro spo-
lečenství bratří a sester. Ekumenická spolupráce
a pevné vztahy mezi duchovními by byly těžko

na takové úrovni, kdyby nebyl široký Františkův
úsměv. Těšíme se, že náš bratr nebude daleko
a že před ním stojí nové výzvy v pěkné farnosti.
Tedy, na cestu vyprošujeme Boží požehnání
a pomoc!  Kolegové ve službě

 Dne 19. září 2017 uplynou 2 roky, co nás
navždy opustila paní Renata Coufalová, rozená
Klofandová, z Dolního Újezdu. Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná zarmoucená rodina
 Moc vzpomínáme na

pana Vladimíra Šauera,
který nás opustil nečekaně
7. září před třemi lety. Ať
s námi vzpomenou všichni,
co ho měli rádi, protože on
je všechny miloval. 

Rodina Šauerova

Od narození Václava Kubce
uplyne letos v září 110 let
Při procházce po litomyšlském
hřbitově u kostela sv. Anny může
návštěvníka zaujmout hrob č. 183/II
s poměrně nenápadným náhrob-
kem, který byl na základě rozhod-
nutí Rady města Litomyšle
č. 956/2014 zařazen mezi památné
hroby v majetku města. Jsou v něm
uloženy ostatky československého
letce a spisovatele Václava Kubce.
Jmenovaný se narodil 19. září 1907
v Křivicích u Týniště nad Orlicí, kde
také získal základní vzdělání; poté
vystudoval Obchodní akademii
v Chocni. V roce 1926 se přihlásil ke
studiu na Vojenském leteckém učilišti v Prostě-
jově, které bylo oddělením Vojenské akademie
v Hranicích na Moravě. Po dvou letech byl jme-
nován polním pilotem-letcem (s průkazem č. 87)
a nastoupil službu u Leteckého pluku 1 v Praze,
kde sloužil do roku 1933; poté působil v nakla-
datelství Melantrich, po roce 1948 pak na praž-
ské městské poštovní správě. Jeho literární
začátky sahají do let 1929–1931, kdy pro Minis-
terstvo národní obrany zpracovával hru s vojen-
skou tematikou. Ve třicátých letech vydal několik
románů: Piloti hrdinné letky (1933), Oheň nad
Uralem (1934), Láska pod oblaky (1934) a Letec-
tvo podloudníka Broda (1935), v nichž mimo jiné
anticipoval budoucnost a děsivou vizi letecké
války. V utopickém románu Křižník vzdušného
moře (1941) reagoval v časově posunuté rovině
na dění druhé světové války, kterou prožil s ro-
dinou v Protektorátu Čechy a Morava. Během
války pracoval na knize povídek Devět bouřli-
vých dnů (zachycující dobu husitských bouří), jež

vyšla až v roce 1958. Na základě
vzpomínek kamarádů – účastníků
letecké války v letech (1936) 1939–
1945 – zpracoval několik publikací,
z nichž lze vzpomenout tituly: Letci
jdou bojovat (1947), Molardovi pi-
loti útočí (1946), Nebáli se smrti
(1948), Křídla nad pouští (1948),
Kde olivy dozrávají (1964), Motory
hřmí vzduchem (1969) a Hrdinové
válečného nebe (1970). V sedmde-
sátých letech minulého století pu-
blikoval v periodiku Letectví
a kosmonautika cyklus třiceti pří-
běhů o stíhačích první světové

války. Václav Kubec zemřel 14. června 1989
v Praze a byl pohřben v Litomyšli, odkud pochá-
zela jeho manželka a kde manželé vlastnili ro-
dinný domek ve Fügnerově čtvrti. Sem ještě
dlouhá léta zajížděla jeho dcera – paní Helena
Šanderová-Kubcová, která z pozůstalosti svého
otce připravila k vydání či reedici publikace Na
troskách Welingtonu (2002), Každého desátého
zastřelit (2002), Kde olivy dozrávají (2002), Hr-
dinové válečného nebe (2003), Dobyvatelé
vzdušného oceánu (2007), Odvaha jim nechy-
běla (2008) a Letci jdou bojovat (2011). V sou-
časné době předává paní Šanderová pozůstalost
po svém otci Václavu Kubcovi postupně lito-
myšlskému archivu. Autor dvaceti románů, 300
povídek a mnoha článků přispěl – dle publicisty
a redaktora Václava Tikovského – svým celoži-
votním dílem k popularizaci letectví zejména
mezi mládeží, ke správnému chápání letecké
myšlenky a k uchování obrazu té letecké gene-
race, k níž patřil.                         Oldřich Pakosta

Kuřáci a požární ochrana
Pokud jste se rozhodli zpříjemnit si čtení tohoto
článku zapálenou cigaretou, vítáme vás zvláště
srdečně a doufáme, že vydržíte až do konce, pro-
tože naším tématem budete vy – kuřáci.
Zatímco škody a ztráty, které má na svědomí
vyšší nemocnost kuřáků, nelze přesně určit, o po-
žárech a škodách zaviněných neopatrností vy-
znavačů nikotinu prozradí všechno už tolikrát
vzpomínaná statistika požárů.
Celkový počet požárů v Pardubickém kraji se
zásahem jednotek požární ochrany v roce 2016
dosáhl počtu 660 (oproti roku 2015, kdy díky
vysokým teplotám a velkému suchu bylo evi-
dováno 808 požárů). Letos jsou teploty taktéž
vysoké a místy je i značné sucho.

Při bližším zkoumání však zjistíme, že kuřáci jsou
schopni si zapálit téměř všude: ve skladech, stá-
jích i stodolách, kde bývá značné množství
snadno zápalných látek. Hořící nedopalek v koši
s papíry zapálí i kanceláře. Kouření přímo pod
zákazovou tabulkou a v blízkosti hořlavin, při ma-
nipulaci s hořlavými kapalinami či lepení podlaho-
vých krytin vám jednak určitě zajistí pověst
neohroženého hrdiny.
Vyjmenovali jsme jen několik možností, jak při-
spět k nárůstu počtu požárů, které si na své
konto připsali neopatrní kuřáci. Fantazii se ovšem
meze nekladou a jistě objevíte další způsoby, jak
ohrozit sebe i své okolí ať už při letní procházce
vyprahlým lesem, nebo při zimním pobytu v hor-

ské chalupě. V každé situaci bývá vítaným po-
mocníkem alkohol, který vás zbaví i toho mála se-
beovládání a ohleduplnosti. 
Že jsou mezi námi i hrdinové ochotni za nikotin
položit svůj život, dosvědčí téměř neuvěřitelný
příklad muže, kterému cigareta pomáhala při
údržbě rodinného vozu. Neodložil ji ani tehdy,
když se pokoušel vizuálně zkontrolovat, zda hla-
dina benzínu v nádrži opravdu odpovídá ukazateli
na palubní desce. A i když přesné množství ne-
známe, můžeme říci, že ho bylo tolik, aby změnilo
auto „Veterána” v ohořelý vrak, rozpoutalo požár
rodinného domu a zmíněnému muži vyneslo
uznání za kuřáckou statečnost, In memoriam… 

Karel Zeman
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185 let – 29. 9. 1832 se narodil Jarolím Štantej-
ský, malíř. Maloval obrazy svatých v kaplích
a kostelích, např. obrazy sv. Václava a Jana Ne-
pomuckého na oltáři ve špitálském kostele, za-
vraždění sv. Václava v kornickém kostele. Byl
malířem četných betlémů, maloval portréty ob-
čanů litomyšlských. Byl malířem opon a jevišt-
ních dekorací, jako např. bývalého divadla na
Karlově nebo U Černého orla.
120 let – 16. 9. 1897 se narodil Alois Metelák,
sklářský výtvarník, architekt, pedagog, žák Jo-
sipha Plečnika. Věnoval se návrhům památníků,
ve školním roce 1920–1921 působil na Zemské
odborné škole v Litomyšli, je autorem památníku
Českých bratří na Růžovém paloučku a pomníku
J. A. Komenského. Na realizaci díla se podíleli
pod Metelákovým dozorem žáci a učitelé lito-
myšlské Zemské odborné školy. 
90 let – 3. 9. 1927 se narodil Zdeněk Palcr, český
sochař, restaurátor, výtvarný teoretik a typograf.
Od roku 1973 pracoval jako restaurátor sgrafit na
litomyšlském zámku spolu se Stanislavem Pod-
hrázským, Olbramem Zoubkem a Václavem Boš-
tíkem.
65 let – 26. 9. 1952 se narodil Oldřich Heyl, mu-
zikant, sbormistr a pedagog. Do Litomyšle přišel
z Karlovarského symfonického orchestru a na-
stoupil na základní uměleckou školu jako učitel,
především houslí, vedl i smyčcový orchestr
a dětský sbor. Spolu se svou ženou Marií se ujal
vedení pěveckého sboru Vlastimil. Díky muzi-
kantskému nadání a nadšení pro věc nastudoval
řadu náročných koncertů, s kterými procestoval
sbor řadu zemí Evropy.
60 let – 19. 9.1957 zemřela tragicky při motocy-
klové nehodě Miroslava Brdíčková, rozená
Šplíchalová, reprezentantka ČR ve sportovní
gymnastice. Po vystudování litomyšlského gym-
názia začala studovat na Univerzitě Karlově
obor tělesná výchova – francouzština. Během
krátké doby se dostala do reprezentačního druž-
stva České republiky. Celkem reprezentovala re-
publiku jedenadvacetkrát na mezinárodních
závodech, zejména na Mistrovství světa v Římě.
V roce 1956 se účastnila s gymnastickým druž-
stvem žen Olympiády v Melbourne.
50 let – 4. 9. 1967 se konalo znovuodhalení pa-
mátníku J. A. Komenského. Památník byl za na-
cistické okupace určen k likvidaci vzhledem
k protektorátnímu nařízení o odevzdání ušlech-
tilých kovů. Naštěstí si byl zástupce pražského
sběrného závodu vědom umělecké a kulturní
hodnoty a rozebraný pomník bezpečně uložil. Po
roce 1945 byly desky převezeny do muzea v Li-
tomyšli. 
80 let – 22. 9. 1937 se konala v sále sokolského
kina v Litomyšli slavnostní premiéra filmu Filo-
sofská historie. Sálu kina vévodila busta Aloise
Jiráska, kino si pořídilo pro premiéru nové pro-
mítací plátno. Úvodní slovo přednesl purkmistr
města MUDr. František Lašek, premiéry se
zúčastnil režisér Otakar Vávra a někteří předsta-
vitelé hlavních rolí. Velmi četná byla i účast zá-
stupců tisku, kteří pak druhý den o filmu přinesli
velmi příznivé kritiky. 
105 let – v září 1912 byl hostinec U Hroznu svěd-
kem významné události. Sešla se zde valná hro-
mada, na níž byĺa ustavena Filharmonie
Litomyšlská, amatérský orchestr, který nyní
známe jako Litomyšlský symfonický orchestr.
Prvním dirigentem byl Břetislav Šťastný. 
110 let – 16. 9. 1907 proběhlo slavnostní ote-
vření Obecné a měšťanské dívčí školy, posta-
vené v blízkosti Smetanova domu. Vybudování
novorenesanční školy bylo svěřeno architektu
Dobroslavu Hnídkovi, podle jehož plánu stavbu
vyhotovil místní stavitel Josef Kreml. Objekt dívčí
školy je prohlášený jako kulturní památka a do
současnosti zcela autenticky dochovaný.

připravila Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

září 2017

V zářijovém
vydání přiná-
šíme další 
„perovku” 
Vladimíra
Vícha z cyklu
Litomyšl –
moje město.
Tato má název
„Klášter 
od hřbitova 
z 50. let”.
Vzhledem 
k tomu, že 
na konci roku
tento seriál
skončí, nám již
teď můžete
psát své tipy
na umělce, 
s jejichž dílem
se chcete 
v Lilii setkávat.

Znovuodhalení pomníku J. A. Komenského
Za nacistické okupace bylo podle protektorát-
ního nařízení o odevzdání ušlechtilých kovů
rozhodnuto o likvidaci pomníku. Všem zúčast-
něným při rozebírání pomníku bylo jasné, že se
toto významné dílo musí zachovat. Úzkostlivě se
dbalo, aby desky nebyly poškozeny. Zástupce
pražského sběrného závodu potvrdil sice pře-
vzetí 325 kg mědi, ale vědom si umělecké a kul-
turní hodnoty, vše bezpečně uložil. Revoluční
národní výbor po roce 1945 nechal převézt
nalezené desky ze skladu v Praze do muzea v Li-
tomyšli. Nebyla ale vhodná doba pro znovupos-
tavení pomníku, zvláště po roce 1948 byla
situace ještě ztížena. Při likvidaci archivu bývalé
Zemské řemeslnické školy zachránil učitel Emil
Slon technickou dokumentaci pomníku vypraco-
vanou A. Metelákem, takže učitelé Zemědělsko-
technické školy mohli znovu vyrobit jednu
ztracenou desku, krycí pás a vrchní desku žulo-
vého podstavce. Znovuodhalení bylo určeno na
neděli 18. června 1967 za účasti ministra školství,
slavnostní projev měl pronést děkan Komen-
ského univerzity v Bratislavě. Pěvkyně Marie
Podvalová přislíbila účast na odpoledním kon-
certě. Obrovské rozčarování u veřejnosti způso-
bilo náhlé odvolání této slavnosti, údajně proto,
že nebylo vyžádáno povolení k obnově pomníku
u nadřízeného orgánu. Po dlouhých jednáních
bylo dovoleno pomník znovu odhalit v pracovní
den 4. září 1967 za poměrně malé účasti oby-
vatel. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA

Svazky z piaristické knihovny se
po letech vrátí na své původní místo
strana 1 >
Odborníci z této vysoké školy budou pro město
o sbírku i nadále fyzicky pečovat a postupně ji ka-
talogizovat. Tyto práce přijdou na řadu poté, co se
knihy vrátí do svého „původního domova”. 
Ne všechny knihy musely při stěhování z Regi-
onálního muzea v Litomyšli pryč. Některé vzácné
exempláře jsou tam i dnes vystavené ve stálé ex-
pozici. „Jedná se například o Krautschovy astro-
nomické knihy ,Ad geographiam practicam’ a dílo
o zatmění Slunce ,Conspectus opticus magnae
eclipsis solis anno 1804’. Ignác Kautsch byl místní
rodák působící převážně jako polní kaplan. Po
svém penzionování žil od roku 1795 v litomyšlské
koleji a věnoval se svým zálibám, k nimž patřila
vedle historie také astronomie. Zabýval se hlavně

problematikou zatmění nebeských těles,” vysvětlil
ředitel Regionálního muzea v Litomyšli René Kli-
meš a dodal: „Další knihou z tohoto fondu v naší
expozici je astronomické pojednání rektora lito-
myšlské piaristické koleje Athanasia Langera,
který zde působil na počátku 18. století. Je auto-
rem nejstaršího dochovaného astronomického
rukopisu, pojednávajícího o problematice určování
polohy nebeských těles a měření času.”
Na tato vzácní díla se tak můžete v otvírací době
zajít kdykoliv podívat. Tisíce knih z piaristické
knihovny v příštích letech rovněž čeká digitali-
zace. Za opravu historických regálů, jejich zasklení
a přípravu stěhování vzácných děl do piaristické
koleje město zaplatí zhruba 420 tisíc korun.

-mv-
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Linka důvěry děkuje a informuje
Jménem obecně prospěšné společnosti Kontakt
Ústí nad Orlicí, která je provozovatelem Linky
důvěry, děkujeme městu Litomyšl za finanční
podporu, kterou nám v roce 2017 poskytlo
a které si velmi vážíme.
Posláním Linky důvěry je poskytovat lidem oka-
mžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné ži-
votní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se
kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo
své trápení, ale i radost potřebuje někomu svěřit
a s někým ho sdílet. Je tu pro každého člověka,
který potřebuje pochopení, podporu a pomoc
s řešením své situace (např. lidé přemýšlející
o smyslu života, mající obavy z nemoci, prob-

Ústavní lékárna
Litomyšlské nemocnice
Ústavní lékárna je jedním z oddělení Litomyšlské
nemocnice. V úvodu je nutno připomenout, že
patří k nejmladším oddělením a vlastně i budo-
vám v areálu nemocnice. Po uzavření původní
lékárny v tehdejší NsP Litomyšl, která se nachá-
zela v suterénu pod současným monoblokem,
byla lůžková oddělení Nemocnice Litomyšl zá-
sobována různými externími lékárnami. Sou-
časná nemocniční lékárna, jak ji naši klienti znají,
zahájila svůj provoz v nově postavené budově
dne 29.10.2007. Nachází se při vstupu do areálu
Litomyšlské nemocnice a pro veřejnost jsou její
služby k dispozici každý pracovní den v době od
7.00 do 16.30 (každý čtvrtek prodlouženo do
18.00) a o všech nedělích a vybraných svátcích
od 8.00 do 13.00.

Ústavní lékárna je lékárnou s odbornými pra-
covišti. Hlavním úkolem je poskytnout speciali-
zované lékárenské služby pro odborná oddělení
nemocnice, ale také pro jiná zdravotnická zaří-
zení, nezdravotnické organizace a samozřejmě
pro obyvatelstvo. Lékárna se dělí na nemocniční
a veřejnou část. Nemocniční část vybavuje lé-
čivy, ať již hromadně, nebo individuálně vyrábě-
nými, lůžková oddělení. Dále je zapojena do
týmů klinických hodnocení léčiv a podílí se na
farmakoekonomice oddělení nemocnice. Ve-
řejná část je jistě pro čtenáře Lilie, pokud již naši
lékárnu navštívili, známější, takže pouze pro na-
stínění – kromě léčiv vydávaných na lékařský
předpis (běžný nebo elektronický) a zdravotnic-
kých pomůcek na poukaz vedeme běžný sorti-
ment doplňků stravy, homeopatika, čaje,
léčebnou kosmetiku, základní veterinaria, zdra-
votní obuv aj. Shromažďujeme stahovaná léčiva
na pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
odebíráme nepoužitelná nebo prošlá léčiva od
obyvatelstva a zprostředkováváme domácí roz-
voz (tzv. home delivery) pro pacienty na son-

dové nebo sippingové výživě. Pravidelně pořá-
dáme prezentace léčebné kosmetiky nebo do-
plňků stravy ve veřejné části naší lékárny. Na
požádání vám bezplatně změříme krevní tlak.
Pro lůžková oddělení i pacienty veřejné lékárny
poskytujeme lékové informace, zajišťujeme lé-
čiva ze specifických léčebných programů a lé-
čiva na mimořádný dovoz ze zahraničí. Obě části
lékárny spolupracují s oddělením infekční dia-
gnostiky s cílem zajistit účelnou antibiotickou
léčbu pro své pacienty. Naše lékárna se také po-
dílí na výukové činnosti v rámci pregraduálního
a postgraduálního studia farmaceutických
oborů. Zajišťuje odborné praxe studentů vyšších
zdravotnických škol a farmaceutických fakult.
Během každého kalendářního roku vydáme lé-
čiva na několik tisíc žádanek a receptů a usku-
tečníme tisíce transakcí na volný prodej.
O odborný chod obou částí lékárny se starají cel-
kem 4 atestované magistry farmacie a 3 farma-
ceutické asistentky. 
I když v posledních letech lékárny díky rekla-
mám a různým kampaním působí na pacienta
více jako obchod, snažíme se, aby pro vás naše
lékárna zůstala především zdravotnickým zaří-
zením a službou lidem. Aby zůstala tím klidným
místem, kde to zvláštně voní, kam můžete přijít
pro informaci, radu nebo sdělit problém týkající
se farmakoterapie…a možná si vůbec nic nekou-
pit. Přijďte, rády vás uvidíme, třeba i při akcích
spojených s oslavou 10. výročí otevření naší lé-
kárny, které během tohoto roku průběžně orga-
nizujeme. Za kolektiv Ústavní lékárny 

Vlasta Spurná

Pozn. autora: informace k prezentacím a akcím
pořádaným lékárnou, najdete vždy aktuálně na
webu Litomyšlské nemocnice

lémy finanční, vztahové a další). Cílovou skupinu
tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře
probírané problematiky není ohraničena. Výho-
dami telefonické krizové intervence jsou její
snadná dostupnost a anonymita. Službu posky-
tujeme za cenu běžného telefonního hovoru.
V určitých případech můžeme předat kontakty
na další pomáhající profese nebo další odbor-
níky. 
Zájemci o naši službu nás mohou kontaktovat na
telefonním čísle 465 52 42 52 (nonstop), poraden-
ském emailu napis@linkaduveryuo.cz a přes
Skype linka.duvery.uo. Lucie Prudilová, 

vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 2. 9. MUDr. Tišlerová
Ne 3. 9. MUDr. Jindrová
So 9. 9. MUDr. Kašparová
Ne 10. 9. MUDr. Přichystalová
So 16. 9. MUDr. Paseková
Ne 17. 9. MUDr. Paseková
So 23. 9. MUDr. Mikulecká
Ne 24. 9. MUDr. Přichystalová
Čt 28. 9. MUDr. Slavík
So 30. 9. MUDr. Tišlerová
Ne 1. 10. MUDr. Koza

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 2. 9. MUDr. Beňová
Ne 3. 9. MUDr. Hájková
So 9. 9. MUDr. Kopecká
Ne 10. 9. MUDr. Jílková
So 16. 9. MUDr. Mareš
Ne 17. 9. MUDr. Papoušková
So 23. 9. MUDr. Pecinová
Ne 24. 9. MUDr. Pešková
Čt 28. 9. MUDr. Pilařová
So 30. 9. MUDr. Sadílková
Ne 1. 10. MUDr. Šíchová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 2. 9. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 3. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 9. 9. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 10. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 9. U Slunce, 461 612 678
Ne 17. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 9. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 24. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
Čt 28. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 30. 9. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 1. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
2.–3. 9. MUDr. František Zeman
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827
9.–10. 9. MDDr. Kučerová Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633
16.–17. 9. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
23.–24. 9. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
28. 9. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
30. 9.–1. 10. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614

ROZPIS SLUŽEB

Mikrojesle Litomyšl
Podpora  implementace  služby  péče  o děti
od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích
a pilotní ověření služby reg. č. projektu
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858.
Během podzimu letošního roku zahájí svou čin-
nost Mikrojesle Litomyšl. Jejich zřizovatelem je
Rodinné centrum Litomyšl spolu s městem Lito-
myšl jako partnerem. Ministerstvo práce a soci-
álních věcí prostřednictvím projektu podpoří
rodiče s nejmenšími dětmi. Mikrojesle se v za-
hraničí osvědčily jako výborné řešení pro rodiče
s nejmenšími dětmi.
Pro koho jsou mikrojesle určeny?
Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba
péče o děti, která nabízí
pravidelnou profesionální péči o děti od šesti
měsíců do čtyř let (včetně).

Kolik dětí může být v mikrojeslích?
V mikrojeslích mohou být v jeden okamžik ma-
ximálně čtyři děti, avšak místa
je možné sdílet (například jedno dítě chodí do-
poledne a druhé odpoledne).
Kdo zajišťuje péči o děti?
O děti v mikrojeslích pečují pečovatelky s pří-
slušnou kvalifikací z oblasti
pedagogické, zdravotní či sociální nebo s pro-
fesní kvalifikací chůvy.
Jak se přihlásit do mikrojeslí v Litomyšli a jaké
jsou podmínky?
Bližší informace – podmínky a kritéria přijetí na-
jdete na webu rodinného centra. Od 10.9.2017
bude možné podávat přihlášky. Pokud máte
zájem dostat informace přímo do své emailové
schránky, napište nám na mailovou adresu mi-
krojeslelitomysl@gmail.com.

Petra Benešová, Rodinné centrum Litomyšl

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision: Středa, hudby
vám třeba • Požár lakovny • Nové zázemí pro tu-
risty • Projektanti seznámili občany s trasou D35
u Litomyšle • Večer v galerii s hudbou a obrazy
L. Jandové • Staré řecké báje a pověsti s Jiřím Lá-
busem• Tisková konference • Metrostav Handy
Cyklo Maraton 2017 • Triatlonový závod v Ne-
došíně • Off The Wall Jam vol. 4 • Mezinárodní
houslové kurzy prof. Milana Vítka • Kurzy Ano-
malia se zaměřily na virtuální realitu

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Třídění elektrotechniky
se v Litomyšli daří
Litomyšl obdržela certifikát, který vypovídá
o přínosech třídění televizí, počítačových moni-
torů a také o velkém významu sběru drobných
elektrospotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Společnost ASEKOL nyní vyčíslila, o kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody ušetřili Litomyšlané ekosystém Země.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL vyplývá, že občané Litomyšle
v roce 2016 vytřídili 593 televizí, 170 monitorů a 7
803,32 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili
291,10 MWh elektřiny, 15 742,69 litrů ropy, 1
307,46 m3 vody a 11,41 tun primárních surovin.
Navíc se jim díky sběru 22 796,32 kilogramů
elektrozařízení podařilo snížit emise skleníko-
vých plynů o 61,44 tun CO2 ekv. a produkci ne-
bezpečných odpadů o 271,46 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je,
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tří-

děním takto zásadně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drob-
ného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, do-
pravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce od-
padu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech. -az-

I druhý ročník barokního festivalu slavil úspěch
Duchovně kulturní festival Litomyšlské dny ba-
rokní tradice, jehož druhý ročník se konal
v srpnu, letos přitáhl více než dvanáct set náv-
štěvníků. Toto číslo jasně ukazuje, že si festival
našel svého kupce a že baroko stále silně a s dy-
namičností sobě vlastní promlouvá i k člověku
21. století.
Festivalový oktáv otevřela slavnostní zahajovací
mše, kterou celebroval pomocný biskup králové-
hradecký Mons. Josef Kajnek, a osmý den uza-
vřela program mše svatá v mimořádné formě
římského ritu, což je způsob liturgického slavení,
který se výrazně neliší od toho, jak byla mše sla-
vena v době baroka. Závěrečná mše byla pro
lidmi naplněný piaristický chrám významným
milníkem, neboť touto formou zde byla mše sla-
vena nejen poprvé po jeho rekonstrukci, ale také

vůbec poprvé po půl století. Vynikající koncerty,
mariánská pobožnost, pouť ke kostelu Panny
Marie Pomocné na Chlumku nebo jezuitská ba-
rokní divadelní hra Obrazy ze života sv. Kateřiny,
to vše čekalo na návštěvníky, a jsme velice rádi,
že to vše se u nich setkalo s úspěchem. Třešnič-
kou na dortu byla druhou festivalovou neděli
procházka po barokních litomyšlských sochách,
za kterou děkujeme našemu spolupořadateli,
Městské galerii Litomyšl. Centrum pro restauro-
vání a památkovou péči do programu přispělo
nesmírně poutavou interaktivní přednáškou
o barokních knižních vazbách. Těší nás mimo-
řádná a vřelá spolupráce s těmito institucemi.
Tento bohatý program bychom však nikdy ne-
mohli zrealizovat bez podpory našich partnerů,
jimiž jsou město Litomyšl, Pardubický kraj,

Tiskárna H.R.G. s.r.o., RNDr. Marie Kárská, Státní
zámek Litomyšl, Zámecké návrší p. o., ARS Lito-
myšl, café steak bar Havran a Autoškola Jaroslav
Patočka. Všem velmi děkujeme a vážíme si jejich
podpory. Velké poděkování patří Mons. Janu Vo-
kálovi, sídelnímu biskupu královéhradeckému,
a Mons. Pavlu Konzbulovi, titulárnímu biskupu
litomyšlskému, za modlitby, jimiž náš festival
provázeli, starostovi města Litomyšle Radomilu
Kašparovi za udělení záštity nad festivalem
a všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli při
organizaci a vlastní realizaci festivalu.
Posíleni duchovně i kulturně doufáme a věříme,
že se příští rok podaří uspořádat v pořadí již třetí
ročník Litomyšlských dní barokní tradice.

Za pořadatele festivalu a organizátorský tým
Vítek Večeře, foto: Jeroným Pelikovský

Litomyšl se připojí k nové zábavně naučné akci
na téma recyklace elektroodpadu. Ta se bude
konat 6. září od 9.00 do 14.00 na Toulovcově ná-
městí. Cílem akce je rozšíření a prohloubení in-
formovanosti o nakládání s elektrospotřebiči
mezi obyvateli. Pokud lidé s sebou na Toulov-
covo náměstí donesou vysloužilý elektrospotře-

bič, dostanou za jeho odevzdání drobný dárek.
Součástí akce bude infostan a sběrný koš na
odběr drobných spotřebičů a baterií, výstava
o recyklaci, samoobslužné hrátky s kvízovými
otázkami a speciální závodní dráha, na níž se
bude soutěžit ve dvojicích. -az-

Zábavně-naučná akce dětem
vysvětlí jak na recyklaci elektra

Mobilní svoz 
nebezpečného
odpadu 
ve městě Litomyšl a v integrovaných obcích

druhy odebíraných odpadů
Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ře-
didla, spotřební chemie z domácností, vyřazené
léky, znečištěné textílie, železné nebo plastové
obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mraz-
ničky, televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

harmonogram svozu
pondělí 18.9.:
15.00 – 15.15 Nedošín
15.25 – 15.40 Kornice
16.00 – 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 – 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 – 17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště

úterý 19.9.:
15.00 – 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 – 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 – 16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05 – 16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25 – 16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

J. Gestinger

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
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Putování můžeme začít ve čtvrtek na radničním
dvorku (pod radniční věží u nového turistického
zázemí) – od 8.00 do 16.00 hodin zde bude pro-
bíhat prodej vyřazených knih z knihovny a také
projekt Najdi-přečti-předej. Právě sem můžete
přinést jakoukoli knihu, kterou již nepotřebujete.
Ta bude označena samolepkou projektu a infor-
mací, že po přečtení knihy ji můžete zanechat na
jakémkoli vhodném místě nebo předat jiné
osobě. Litomyšlský kytarista Matěj Pecháček
vám zpříjemní od 17.00 hodin posezení v Cafe
kafíčku a do Francie mezi šansony Edith Piaf se
přeneseme s harmonikářem Jindrou Kelíškem,
zpěvačkou Eliškou Sýkorovou a kytaristou Janem
Jandou od 18.00 hodin ve vinárně U Mydláře.
Animační večírek nás čeká od 20.00 hodin na
dvorku zámeckého pivovaru. Představí se mezi-
národní kurs 3D animace Anomalia a studio
KLUCIvespolek.
V pátek od 16.00 do 19.00 hod. můžeme uklidnit
mysl rodičovskou a využít mysl dětskou na
dvorku rodinného centra. Boj improvizované
poezie vypukne v 17.00 hod. v Undergroundu
a od 18.30 hod. se můžeme těšit na loutkové di-
vadlo pro dospělé v hostinci U Černého orla. Od
19.00 hodin zažijeme v Mandale vinobraní s cim-
bálovkou Líšňáci a ve 20.00 hodin se na nás těší
Výkvět mladé české animace na dvorku pivo-
varu. 
V sobotu 9. září se můžeme od 13.00 rozehřát
na dvoře pedagogické školy při deskových
hrách, ke kterým si budeme pouštět desky viny-
lové. Ve 14.00 hodin nás čeká koncert IMA TEVA
na dvorečku domu U Rytířů a od 15.00 hod.
v Mandale divadelní představení BludištěM. Také
v 15.00 hodin bude Divadýlko z pytlíčku na rad-
ničním dvorečku vypravovat čtveřici pohádek
hraných pomocí loutek vytvořených z košťat.
O hodinku později se můžete těšit na akustický

busking v podání olomouckého hudebníka
a zpěváka Jiřího Mergella v kavárně Na sklípku.
Workshop klasické animace nejen pro děti bude
od 16.00 do 18.00 hod. na dvorečku zámeckého
pivovaru. Mezitím ožije opět také nový radniční
dvoreček – od 17.00 hodin se představí pop-roc-
ková šestice hudebníků WxP a o hodinu později
místní a skvělí Lucky Joke. Na krátké setkání ani-
mace a impro kytaristy se přijďte podívat ve
20.00 hodin na zahrádku 2artu a od 21.00 hodin
již bude na dvoře pivovaru připravena projekce
kultovního filmu od Alfreda Hitchcocka z roku
1954 Okno do dvora.    
V neděli bude plná umění především Mariánská
ulice a přilehlé dvorečky. Od 13.00 do 22.00
hodin si zde můžete namalovat a vystavit svoje
vlastní obrazy! Od 14.00 hodin se na dvorku zá-
meckého pivovaru bude konat netradiční bohos-
lužba. „Křesťanství je veřejnou věcí – rodilo
a formovalo se ve starověkých dvoranách
a došlo až na královské dvory. Víra totiž předpo-
kládá rozhovor,” zvou nás k rozhovoru, který
hýbe životem, Daniel Kvasnička a Štěpán Klásek.
Od 15.30 do 17.00 hod. bude 2art patřit výtvar-
nému ateliéru Miluše Gloserové pro malé i velké,
zároveň se těšte na interaktivní show Jana
Hlavsy s Cirkusem Levitare a disciplínu storytel-
ling představí Martin Hak. A máte-li chuť si za-
hrát, vezměte nástroje a přijďte si zajamovat
spolu s dalšími hudebníky na 1art – zakončíme
tak letošní Dvorky společně. Dodejme, že na
každém dvorku bude zajištěno v průběhu pro-
gramu občerstvení. Některé projekty mají i svoji
„mokrou variantu” – sledujte prosím plakáty
a letáky. Věříme, že ať bude počasí jakékoli, za-
žijeme krásné pocity ze setkání s přáteli a po-
hodu při uměleckých zážitcích. 

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

ArchiMyšl 2017 bude na téma
„význam městského architekta”
strana 1 >
Páteční architektonický rozjezd 
O páteční architektonický rozjezd se 29. září
v 17.00 hodin postará městská architektka
Zdeňka Vydrová, která zcela jistě nebude chybět
na vernisáži výstavy s názvem „Zdeňka Vydrová,
architektka” v Regionálním muzeu v Litomyšli.
Na výstavě budou ukázány dvě polohy práce
paní architektky – jednak urbanistická a přínos
v roli městského architekta, ale neopomeneme
představit ani novostavby a významné rekon-
strukce. 
Po vernisáži můžete vyrazit do kina Sokol. Letos
nás čeká projekce oceňovaného filmu Architekt
odpadu. Jde o portrét amerického architekta Mi-
chaela Reynoldse, který se proslavil stavbami
z odpadů.  

Sobota plná procházek, projížděk a besed 
Sobotní dopoledne můžete věnovat komento-
vané procházce, na které vám starosta města
Radomil Kašpar představí konkrétní zásahy
města, které výrazně přispěly k dobrému řešení
některých lokalit uvnitř historického jádra. Ani
letos nebude chybět oblíbená komentovaná
projížďka po stavbách moderní architektury v Li-
tomyšli. Průvodcem nám bude opět městská ar-
chitektka Zdeňka Vydrová a nepřijdete ani
o malou svačinku, která je v ceně jízdenky (80
Kč). Z kapacitních důvodů doporučujeme regis-
traci v IC předem. 
Na čtrnáctou hodinu připravujeme do Cowor-
kingu Kočárovna představení Brněnského archi-
tektonického manuálu, který je inspirací pro

nově vznikající Litomyšlský architektonický ma-
nuál. A od 16.00 můžete také do Kočárovny přijít
Na víno s Martinem Kupkou na téma „EL také
jako Líbeznice”. Městečko ležící severně od
Prahy má za sebou několik let výstavby tako-
vých objektů, na které se jezdí dívat i odborníci
ze zahraničí.   

Na pivo nejen s architekty na téma význam
městského architekta 
V sobotu od 18 hodin vás opět zveme na pivo
s architekty. Hlavním tématem besedy, kterou
bude opět moderovat Pavlína Kvapilová, bude
význam městského architekta. Kromě archi-
tektů byli „na jeviště” pozváni i starostové
měst a „jejich architekti”. Právě pozice měst-
ského architekta je prostředkem pro udržení
dlouhodobě kvalitní a funkční podoby města.
Česká komora architektů k této pozici nedávno
vydala i jakýsi manuál. Vnímá totiž postavu
městského architekta jako garanta kvalitní po-
doby našich měst a obcí. A jak vnímají svoje
postavení samotní městští architekti? Dá na ně
politické vedení jednotlivých měst? Nebo mají
poslední slovo předvolební sliby? Přijďte se
zeptat – vstup je volný a první sud piva opět
zdarma.  

První Městský swingový ples v teniskách
Město Litomyšl bylo před šesti lety vyhlášeno
prvními českými lázněmi ducha. Zároveň zde –
na rozdíl od ostatních měst v republice – dosud
nebyl žádný městský ples. Při letošní Lázeňské
tančírně vznikl nápad na projekt Městského

Litomyšlské dvorky ožijí uměním
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 

na ZŠ Zámecká a gymnáziu 
– investujte do vzdělání svých dětí

• rodilí mluvčí jsou skuteční učitelé,
nikoli jen cizinci umějící anglicky

• kvalitní výuka, 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: 4. 9. – 15. 9., 13.30 – 17.30
ZAHÁJENÍ KURZŮ: 18. 9.
MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ: 

Benátská 1078, Litomyšl 

swingového plesu – kde jinde než v zámecké jíz-
dárně a jak jinak než v teniskách. Tedy všechno
tak trochu s Váchalovskou nadsázkou a jinak než
jinde. Hrát bude mladá swingová kapela z Prahy
The Mole´s Wing Orchestra a tanči i swing vyučo-
vat bude taneční skupina Swing Busters. Do-
bové oblečení je vítáno, ale není podmínkou.
Důležité je, aby se všichni cítili pohodově. Těšit
se můžete i na plesové překvapení.  

Neděle a pondělí ve znamení komentovaných
prohlídek 
Nevšední zážitek vás čeká při nedělních prohlíd-
kách krovů (po čtyřech) a zavěšení zvonů v pi-
aristickém chrámu (v 10, 14 a 15 hodin).
Architektonická prohlídka zámeckého návrší
bude v 16.00. Pondělí bude věnováno komento-
vaným prohlídkám pro školy. Na prohlídky krovů
a pondělní program je nutná rezervace na he-
lena.hendrych@zamecke-navrsi.cz.

Do přípravy programu 6. ročníku ArchiMyšle se
zapojila řada organizací. Poděkování patří pří-
spěvkovým organizacím Zámecké návrší, Sme-
tanův dům i Regionálnímu muzeu v Litomyšli.
Aktuality z příprav oslavy Světového dne archi-
tektury můžete sledovat také na facebooku.

za pořadatele Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Jana Macková opustí Evropské školicí centrum
a zamíří pomáhat dětem z domovů
Ředitelka Evropského školicího centra JANA
MACKOVÁ se po letech práce v Litomyšli roz-
hodla pro změnu a ke konci roku opustí organi-
zaci, na jejímž vzniku se velmi výrazně podílela.
V rozhovoru pro Lilii se zavzpomínala na začátky
centra i na to, co se jí za uplynulé roky podařilo
realizovat.

 Jak dlouho jste byla ve vedení Evropského
školicího centra v Litomyšli?
Od roku 2007. Deset let od založení společnosti.
Před tím se projekt šest let připravoval. Moje
cesta se zámeckým pivovarem tedy trvá dohro-
mady už 16 let.

 Mohla byste lidem připomenout, co vše
v EŠC děláte?
V části pivovaru, která byla dokončena roku
2006, nabízíme ubytování ve dvou kategoriích
a několik multifunkčních sálů. Jednak se snažíme
být finančně nezávislí, a to znamená nabízet
služby klientele v komerční sféře. To vidím jako
cestu k naplnění záměrů, pro něž bylo EŠC za-
loženo. V některých letech to bylo těžší, ale
zvládli jsme to bez vnější finanční pomoci. Jsme
založeni jako obecně prospěšná společnost,
podporujeme neziskové organizace, které u nás
pořádají svá školení či akce. Zároveň jsme ja-
kýmsi domovem pro mezinárodní organizaci
YMCA, která se k nám pravidelně vrací. Občas se
organizačně podílíme na některých kulturních
akcích pro veřejnost. Peníze do provozu nepři-
tékají z venku, ale naopak z části výdělku pod-
porujeme neziskovky. Když žádáme o granty,
nejsou na naši provozní činnost, ale jako spolu-
organizátoři tento grant „utrácíme” v konkrétní
obecně prospěšné činnosti. Letos je to například
Studentská jízda. 

 Proč jste se rozhodla skončit?
Podnět nepřišel ode mne. Moje první reakce
byla: „To ne, z Litomyšle se neodchází.” Ale dala
jsem si nějaký čas na přemýšlení, zda doba ne-
dozrála ke změně, která prospěje mně v osob-
ním růstu a s novým ředitelem i EŠC. Chci se učit
nové věci, jít dál a přitom využít to, co jsem se
doteď naučila. Ruku v ruce s tím jde to, že jako
křesťan vnímám své zaměstnání jako službu, do
které jsem ne náhodou postavena. Po nějakém
tom týdnu jsem došla k rozhodnutí, že toto jsou
otevřené dveře a já vezmu za kliku.

 Kam zamíříte?
Na Vysočinu, do mezinárodní organizace Youth
for Christ. Jednou z činností v ČR je konferenční

centrum Immanuel, ale také projekt Hand of
Hope. Náplní projektu je práce s dětmi z dět-
ských domovů. Na tomto pracovním místě se,
doufám, skloubí mé zkušenosti nabrané po
cestě životem a to i před EŠC. 

 Jaké byly počátky centra a jak dlouho vám
trvalo, než začalo fungovat na úrovni, na
které je dnes?
Bylo to dobrodružství. Těch prvních šest let jsem
v domě „vládla sama sobě”. Bylo třeba vše sta-
vebně dokončit, založit společnost a nastavit
provoz. Ráda vzpomínám na tu dobu, práci
s panem architektem Pleskotem, stavbyvedou-
cími PLS a s lidmi z města Litomyšl, kteří byli po-
věřeni přestavbou. Po té přišlo založení
společnosti, nové zkušenosti, kolegové. První
roky existence jsme se také spolu s městem
snažili přesvědčit hoteliéry, že nejsme nutně ti,
kdo jim seberou práci, ale naopak jim můžeme
práci přidat. A tak to, myslím, je. Prostřednictvím
uskutečněných akcí u nás utrácí naši klienti dost
peněz za další ubytování, jídlo a služby ve městě.

 Pamatujete si na první akci, kterou jste
v EŠC uspořádala?
Seminář pro vedoucí sportovních aktivit z růz-
ných evropských sdružení YMCA. Věrně do Lito-
myšle jezdili po několik let.

 Kolik jste ročně měli akcí?
Je to průměrně 80 akcí ročně s přibližně 2100
hodinami v sálech a k tomu přes 6000 nocí uby-
tování.

 Jaké jsou vaše pocity, když se podíváte na
situaci v EŠC teď před svým odchodem?
Jsem hrdá na společnost, která doposud byla fi-
nančně soběstačná a nemusela být dotována.
Jsem ráda, že statistiky počtu klientů stále ros-

tou. Co bych přála EŠC, a mně se nepodařilo, je
mít vlastní nabídku programů. Zatím jsme se-
rvisní organizací, která se stará o klienty. Ti si ve-
směs přivezou svůj program a své téma. Dobrý
servis není málo, ale mít přesah nad to by se mi
moc líbilo, a to je i záměr celého projektu. Snad
můj nástupce v tomto půjde dál.

 Jaké máte plány na příští týdny?
Kromě běžného provozu menších seminářů
a konferencí nás čekají dvě velké akce celosvě-
tového formátu. Je to konference Biogeomon
s 350 vědci z celého světa. A další menší akce
na počet lidí, ne však na vzdálenosti, již třetí ce-
losvětové setkání představitelů národních YMCA
od Jižní Koreje po Peru. K tomu všemu bychom
moc rádi našli mého nástupce, což je to, co mi
hodně leží na srdci.

 Kdybyste se mohla vrátit v čase, šla byste
do EŠC znovu?
Bez otálení.

 Mohla byste popsat vše, co ředitel musí
dělat, aby měli uchazeči představu, do čeho
půjdou?
Rozdělila bych to na oblast lidí a na oblast vlast-
ních akcí. Jsou tři skupiny lidí, které by měl mít
na paměti, musí to nějak porovnat: klienti, kole-
gové a členové správní rady. U nás na zámec-
kém návrší je to vlastně ještě čtvrtá skupina:
sousedé. Mezi ty nejbližší patří NPÚ, Smetanova
Litomyšl a Zámecké návrší. No a tak nějak to
musíte moudře vyvážit. Co se týká vlastní orga-
nizace, je třeba být kreativní a nepanikařit. V Li-
tomyšli se najde vždy někdo, kdo umí, poradí
nebo pomůže téměř s nemožným.

 Kolik má EŠC zaměstnanců?
Šest na trvalý pracovní poměr. Uvědomuji si, že
spousta věcí se nám povedla díky mým kole-
gům, jejich šikovnosti, všestrannosti a často
i osobní obětavosti. Dobří zaměstnanci jsou po-
žehnáním pro šéfa a oni vytváří velkou část vý-
sledků a úspěchu. Takže jim tímto i děkuji. 

 Budete se do Litomyšle vracet?
Určitě, jak to jen bude možné. Je tu celá má ro-
dina, kamarádi a církevní společenství Nového
kostela. Sem, aspoň to tak cítím, patřím. Ale víte,
jak jsem to říkala s těmi otevřenými dveřmi. Uvi-
díme, kam mne Ten, v něhož doufám, povede.
Prozatím jsem tady doma.

-mv-

ZAMYŠLENÍ

Nebývej moudrý sám u sebe!
Je září! Prázdniny pryč! Vyrážíme do nového
školního roku. Ve farnostech se vyprovázejí prv-
ňáčci, žehná se těm, co postoupili do dalších
stupňů vzdělávání. A je to moc dobře. Vzdělá-
vání není jen bojem o dobré známky, (ne)trpěli-
vým očekáváním na prázdniny a volné dny
a nakonec na samozřejmé převzetí vysvědčení.
Vzdělávání je zápasem se soběstředností, po-
hodlností a ješitností. Jan Ámos Komenský to
nazval slovem dnes nepoužitelným: Je to zápas
se samosvojností. Kdyby někdo vyzval naše děti
ve školních lavicích: „Můj synu,…” Asi bychom se
šli zeptat na ředitelství školy, jak to bylo myš-
leno! Celé to zní v knize Přísloví v Bibli takto:
„Synu můj, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-
li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozor-

nost moudrosti a naklonil své srdce k rozum-
nosti – tehdy pochopíš…” (3:1nn)
Asi nejvíce záleží na tom, aby si společnost a sa-
mozřejmě duchovní i pedagogové přisvojili děti,
i ty méně vzdělatelné, jako ty svoje syny a dcery.
Vždyť jsme všichni Božími dětmi! To je důvod,
proč za děti z celého města děkujeme na konci
školního roku a prosíme za ochranu o prázdni-
nách. Jasně, že to nejsou naše děti a do rodin ni-
komu nevstupujeme. Ale v našem srdci jsou jako
naše s celými těmi devíti tisíci velkými či malými,
kteří ve městě vlastně vůbec nepotřebují kostel
a církev. 
A také záleží na postoji dítěte samotného. Jed-
nota bratrská měla v péči o svůj kněžský dorost
a žáky jedno pravidlo. Dítě bylo vedeno k přijetí

svého učitele. Mládenci se museli chtít učit. Ne-
byli sami svoji bez zájmu se cokoliv naučit, s tou-
hou prosadit sebe sama – stůj, co stůj. Podobně
jako v židovském vzdělávání. Rabín si své žáky
vybírá jen zřídka. To žák sám si hledá svého ra-
bína a skládá mu důvěru. A ten rabín jej svou vý-
ukou znovu rodí. Tam někde je tajemství
Ježíšových slov o znovuzrození. 
Modlíme se i letos v kostele Nalezení sv. Kříže
v neděli 3. 9. 2017 v 17 hodin také za své děti
a mládež, ale ještě usilovněji za ty, kteří se k nám
nehlásí. Za celé město, známé i neznámé, aby:
„Přivolali porozumění a hlasitě zavolali na ro-
zumnost, aby ji hledali jako stříbro a pátrali po
ní jako po skrytých pokladech…” (parafrázuji tak
zase citovanou biblickou knihu Přísloví), protože
na vzdělání a na všelidské moudrosti a odolnosti
hlouposti a mámení všeho druhu, přesně na tom
stojí naše existence. „Neboť moudrost vejde do
tvého srdce a poznání oblaží tvou duši,” dodává
Šalamoun v knize Přísloví.

Daniel Kvasnička, Nový kostel Církve bratrské
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Podpořme variantu 1 naší dálnice
pro budoucnost Litomyšle
Vážení zastupitelé,
na zářijovém zasedání budete hlasovat o tom,
zda Vaši voliči uslyší a uvidí dálnici D35 ze svých
oken, zahrad a procházek po městě. Budete vy-
bírat mezi variantou 0, která vede kolem Lito-
myšle na náspech až 9 metrů vysokých,
a variantou 1, která vede v zářezech a kterou
ŘSD nechalo po dlouhém úsilí nás všech zpra-
covat právě na základě požadavků Vašich, tedy
zastupitelstva Litomyšle. 
Podle odborné studie bude varianta 0 výrazně
hlučnější pro všechny obyvatele Litomyšle.
Varianta 0 zároveň vede blíže městu a je místy
projektována na náspech o velikosti mnohapa-
trového domu, a to bez protihlukových stěn.
Podle studie zničí také dálnice ve variantě 0 více
kvalitní zemědělské půdy a hrozí u ní větší riziko
kontaminace spodních vod.
Zvolíte-li variantu 0, automaticky hlasujete pro
zpoždění stavby dálnice o mnoho let. V úseku
u Strakova jsou místními obyvateli proti této va-
riantě připraveny žaloby ve spolupráci s advo-
kátní kanceláří Frank Bold; je jisté, že dálnice
v trase varianty 0 nebude stát do roku 2030.
Rozhodnete tedy i o tom, zda ještě za 10 let bu-
deme dýchat zplodiny desítek tisíc aut denně
projíždějících centrem Litomyšle. 
Naopak varianta 1 vychází podle odborné studie
lépe pro všechny obce kolem trasy, a to včetně
90 % obyvatel Němčic. Nikdo nemá důvod proti
ní protestovat. Podle vyjádření Ministerstva ži-
votního prostředí nehrozí při zvolení této vari-

anty zpoždění výstavby, na rozdíl od varianty 0.
Nenechme se tedy zastrašit některými úředníky
ŘSD, kteří nám dálnici nedokázali postavit ani za
30 let a jde jim jen o minimalizování množství
vlastní práce.
Trasu D35 má Litomyšl ve svých rukou: vyjá-
dříme-li se jasně, nebude jinou variantu proti
naší vůli prosazovat ŘSD ani Ministerstvo do-
pravy. Tyto orgány se již dříve zavázaly, že vý-
sledná varianta bude vybrána po diskuzi
s místními obyvateli. Zvolte prosím pečlivě, jak
budete hlasovat: jedná se o budoucnost nás
všech. Vaši voliči budou Vaše rozhodnutí pečlivě
sledovat; váha tohoto rozhodnutí je veliká
a navždy zanechá stopu na tváři našeho města.
Nenechme si vnutit variantu 0 pro pohodlí úřed-
níků v Pardubicích. Mysleme na své sousedy
v Litomyšli; mysleme na naše děti.
Tento dopis bude poskytnut dalším regionálním
i celostátním médiím, aby o vstupech pro toto
historické hlasování existoval veřejný záznam
a aby nevznikl dojem, že toto rozhodnutí se
„udělá” někde jinde a my ho jen vezmeme na vě-
domí. Je třeba přestat lavírovat, ukázat odvahu
a za variantu výhodnější pro všechny Litomyš-
láky se jednoznačně postavit.

Ladislav Sýkora, Pro Litomyšl, z.s.

Litomyšl – pro někoho lázně ducha, pro jiné
město příšerného hluku, smradu a otřesů-
město nepřívětivé k cyklistům a ničící zdraví.
Řešení v nedohlednu.              Manželé Hýblovi

Čtvrt století
nejmladší střední
školy v Litomyšli
V roce, kdy se konaly olympijské hry v Barceloně,
v Československu právě probíhala 1. vlna kupo-
nové privatizace, byla založena hudební skupina
Horkýže Slíže, vznikla v Litomyšli jedna z prvních
soukromých škol v Pardubickém kraji (tehdy Krá-
lovéhradeckém) – Trading Centre.
Půlkulaté výročí si připomeneme letos 1. září. Za-
čínali jsme jako jazyková škola. Posléze se na-
bídka rozšířila o dvouleté pomaturitní studium
orientované na ekonomiku a management. Na-
konec se Trading Centre transformoval na
střední školu se čtyřletým maturitním oborem
zaměřeným na podnikání. Jsme menší střední
škola, díky čemuž si můžeme dovolit označit se
za školu rodinného typu. Však je také pravdou,
že některé rodiny u nás nechaly vystudovat
všechny své potomky.
25 let, čtvrt století, stříbrná svatba…doba,
během které spolehlivě zažijeme úspěchy i po-
rážky. Úspěchy nám přinášejí radost, euforii,
novou chuť a sílu. Porážky nás zocelují, prově-
řují, jak jsme kompaktní, zda táhneme za jeden
provaz a míříme ke společnému cíli. Tím jsou pro
nás spokojení studenti, úspěšní absolventi, kteří
se dokáží pracovně prosadit v náročných obo-
rech v Čechách i v zahraničí, protože se mohou
spolehnout na své znalosti, a to zejména v ob-
lasti cizích jazyků, ekonomických předmětů
nebo práva.
Chcete se přesvědčit, jak se nám to daří? Podí-
vejte na naše webové stránky (www.trading-
centre.cz) nebo na školní facebook
(www.facebook.com/tradingcentrecz), případně
osobně zavítejte do jediné litomyšlské „eko-
nomky”, která je tu s Vámi stejně dlouho, jak
dlouho je internet v Čechách. Krásných 25 let!

Marie Janoušková

Univerzita
třetího věku
Program zimního semestru akademického roku
2017/2018 nás zavede do minulých časů – bu-
deme se věnovat zvykům, stravě, odívání a sta-
vebnímu umění našich předků.

„Jak se žilo našim předkům”
5. 10. 2017 čtvrtek v 14.30 hod.
Rituály mezních událostí rodinného života
Přednáší: PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc.
Místo konání – zámecká jízdárna

19. 10. 2017 čtvrtek v 14.30 hod.
Co člověku šmakuje, tím se neotráví… aneb
o lidové stravě vesnice 2. poloviny 19. století
Přednáší PhDr. Ilona Vojancová
Místo konání – zámecký pivovar

2. 11. 2017 čtvrtek v 14.30 hod.
Výroční obyčeje na příkladech z Litomyšlska 
Přednáší Mgr. Hana Klimešová
Místo konání – zámecká jízdárna

9. 11. 2017 čtvrtek v 14.30 hod.
Bude upřesněno
Přednáší: PhDr. Radim Urbánek
Místo konání – zámecký pivovar

30. 11. 2017 čtvrtek v 14.30 hod.
Lidové kroje na Litomyšlsku
Přednáší: Bc. Soňa Krátká
Místo konání – zámecký pivovar
Doprovodný program:
12. 10. 2017 – zájezd 
7. 12. 2017 v 14.30 hod. – společenské setkání

Studentem se stává každý, kdo řádně vyplní při-
hlášku a zaplatí školné (200,- Kč za semestr).
Přihlášky a placení školného: 
V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smeta-
novo nám. 50, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od
8.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.00 hod. Přihlášky
přijímáme od 1. 9. do 30. 9. nebo do naplnění ka-
pacity.
Změna programu vyhrazena.

Bližší informace, odpovědi na dotazy:
Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50
E-mail: peknikova@knihovna.litomysl.cz
Telefon: 461612068, 603140109

Iva Pekníková

Neštěstí Litomyšle
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Nová městská síň
19. září budou v Pardubicích vyhlášeny výsledky
soutěže Stavba roku 2017 Pardubického kraje.
Jednou z přihlášených je i budova realizovaná
v rámci revitalizace zámeckého návrší, totiž „Do-
stavba piaristické koleje Litomyšl”. Kromě univer-
zitní knihovny je částí nové stavby též síň, kterou
investor – město Litomyšl – zamýšlí využívat (a
také využívá) zejména jako obřadní. V únoru to-
hoto roku byla v Lilii otištěna výzva, aby občané
a čtenáři v anketě navrhli vhodné pojmenování to-
hoto prostoru. 
Protože jsem v této oblasti dlouhodobě aktivní
a např. již v letech 2013–14 jsem se účastnil prvních
diskuzí o možném pojmenování dostavby resp. její
síně, byl jsem požádán, abych výsledky a návrhy
ankety shrnul pro čtenáře Lilie i k diskuzi a případ-
nému hlasování členů městského zastupitelstva.
Rád bych především poděkoval všem, kteří se an-
kety zúčastnili a zaslali svůj návrh. Sešly se jich
bezmála tři desítky, přičemž některé názvy byly
opakovány ve více návrzích, žádný z nich však ne
více než 3x.
Je jistě nadbytečné připomínat, že případné pojme-
nování čehokoli takřka v srdci nejcennější histo-
rické zóny města by mělo být nesmírně uvážlivé,
a jsem též přesvědčen, že by mělo jít o akt do nej-
vyšší možné míry konsensuální. K tomuto po-
znatku mne vedou vlastní zkušenosti, které jsem
nabyl při jednáních např. o možném pojmenování
náměstí po Václavu Havlovi nebo ještě před tím
nad reakcemi (pohříchu anonymními) na ulici Svi-
tavskou. A naprosto při tom nesdílím názor, že jsou
to „hlouposti” a že by se zastupitelé měli věnovat
„opravdovým problémům”, které město tíží. Když
v okolí poslouchám docela rozvášněné diskuze
o možnosti pojmenování knihovny po Boženě
Němcové, vím, že i tyto (jen zdánlivě) okrajové zá-
ležitosti občané města dosti prožívají. Ostatně sám
mám na věc také názor. Soudím, že více než nový
název by knihovna, jejímž jsem přes 40 let členem,
potřebovala především nové prostory!
V anketě na pojmenování síně v dostavbě piaris-
tické koleje se nesetkáváme s žádnými návrhy
kontroverzními. Hodná pozoru je však vcelku nevy-
vratitelná námitka některých pisatelů, kteří uvádějí,
že v anketě nejde o pojmenování, ale přejmenování
síně.
Jak je totiž prokazatelné, již v září 2015 používají
pořadatelé akcí města označení Nová městská síň,
např. ArchiMyšl (Lilie, plakáty atp.): „V tzv. Nové
městské síni… bude instalována výstava Místa ar-
chitektonického vz-d-oru”. A v listopadu téhož roku
přijímá Rada města usnesení tohoto znění: „RaM
stanovuje, že oddacím místem bude od 1. 1. 2016:

a) obřadní místnost Nová městská síň, Jiráskova 8,
Litomyšl, b) Smetanův dům, Komenského nám.
402, Litomyšl.” A dnes vám již Google pod pojmem
„Nová městská síň Litomyšl” nabízí nikoli méně než
102.000 odkazů…
Není rozhodné a asi ani důležité, kdo název Nová
městská síň již před dvěma lety navrhl a kdo jej
schválil. Tedy pokud jej vůbec někdo schvaloval
a zda název nevelké síně v přístavbě ze zákona
vůbec někdo schvalovat musí. Nicméně je férové
konstatovat, že se za dva roky provozu tento název
nejspíše zažil, resp. zažívá – čemuž jistě napomáhá
i informační deska s názvem přímo na budově.
Zastupitelé resp. odpovědní činitelé města by tedy
měli zvážit, zda současný stav ponechají, a ukáže-
li se, že je to právně třeba, pak jej nějakým doda-
tečným usnesením či hlasováním „posvětí”.
Další možností je vhodné pojmenování celého no-
vého objektu, neboť mám za to, že termíny „pří-
stavba” ani „dostavba” by neměly v litomyšlském
názvosloví zakořenit trvale. Konečně zastupitelé
mohou reflektovat proběhlou anketu a vyberou –
například z dodaných návrhů – název nový. Pře-
hledně nyní uvádím všechny návrhy, a protože
více než jejich polovina operuje se slovem „síň”,
začínám právě jimi:
Liliová síň • Nová obřadní síň • Obřadní síň Lud-
mily Jandové • Nová městská síň • Městská síň
Olbrama Zoubka • Městská síň Jana Lauba • Měst-
ská síň Eduarda Hakena • Síň Eduarda Hakena •
Síň Aloise Jiráska • Jiráskova síň • Smetanova síň
• Síň Quida Šimka • Síň Horního města • Síň Filo-
zofské historie • Scholastikova síň • Síň u kláštera
• Síň u klášterních zahrad • Síň snoubenců…
Dva návrhy se vztahují k faktu, že již od poloviny
XII. století má celé návrší své historické pojmeno-
vání, totiž • Olivetská resp. Na Olivetské hoře.
Dalším návrhem je pojem «Světlo» a za spíše hu-
morný bych si – vzhledem k zacílení prostoru na
svatební obřady – dovolil považovat název «Pro-
daná nevěsta». Mě osobně zaujal nejvíce návrh,
který velmi poeticky souzní s instalovanou expozicí
Andělé na návrší a to (v mírném doplnění) «Měst-
ská resp. Obřadní síň Pod křídly andělů», jakkoli
jsem si vědom, že jde o prostor primárně civilní.
Již z dřívějších debat na toto téma bych rád uvedl
i několik návrhů staršího data: Pernštejnská aula •
Piaristická aula • Piaristická síň na Olivetské hoře
• Aula dr. Františka Laška • Aula Zdeňka Kopala •
Akademická aula • Aula Montis Olivetani • Aula
Kostků z Postupic…
Pokud ve čtvrtek 21. září na zastupitelstvu města
k hlasování dojde, bude můj názor jen jedním
z třiadvaceti hlasů, nicméně si troufám vyřknout

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

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

Profesní požadavky:
• ukončené středoškolské vzdělání

s maturitou
• zkušenost finančního řízení 

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

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

• zkušenost vedení pracovního
týmu

• znalost oboru kongresové
turistiky a hotelnictví výhodou

• právní znalost společnosti o.p.s.
výhodou

• znalost či osobní zkušenost
s YMCA vítána

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

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

jedno obecné doporučení. Totiž aby případný nový
název nedubloval jména osobností již jednou (či
dokonce vícekrát) v názvosloví města užívaná.
Mám na mysli mj. Smetanův dům a náměstí, ulice
Ludmily Jandové resp. J. Lauba, gymnázium a ulice
Aloise Jiráska, medaile a ulice Františka Laška atp.

Vojtěch Stříteský
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POZVÁNKY 

Férový piknik
v Klášterních zahradách
Již počtvrté se letos v Klášterních zahradách
uskuteční Férový piknik, který spolu s Rodinným
centrem Litomyšl a Rettigovkou pořádá ZŠ Zá-
mecká. Termín připadá tentokrát na čtvrtek 14.
září. Začínáme v 16 hodin.
Férový piknik je akcí na podporu myšlenky fair
trade (spravedlivého obchodu) a lokální pro-
dukce. Přijít může každý. A každý s sebou může
vzít jakoukoliv vlastnoručně připravenou dob-
rotu z výše uvedených surovin. 
Pro ZŠ Zámecká má však Férový piknik ještě jiný
rozměr. Žáci se jeho prostřednictvím učí spolu-
pracovat mezi sebou, ale i s lidmi zvenčí. Díky
Rodinnému centru vnímají smysl občanské anga-

žovanosti, zásluhou Rettigovky zase poznávají, co
mohou do společnosti přinést lidé s hendikepem.
Férový piknik je tak akcí, která zapadá do našeho
konceptu výchovy k nelhostejnosti, kterou se sna-
žíme ve škole realizovat. Jsou to přeci právě žáci,
kteří za pár let vstoupí do života naší společnosti
jako více či méně zodpovědní lidé. Prostřednictvím
těchto akcí se jim snažíme ukázat, že by neměli
být zodpovědní „jen” sami za sebe, ale že by se
měli učit odpovědnosti vůči celku. 
Těšíme se na vás 14. září od 16 hodin v Klášter-
ních zahradách. A kdyby pršelo, rádi se s vámi
potkáme v prostorách Rodinného centra Lito-
myšl.         Stanislav Švejcar, učitel ZŠ Zámecká

Herečka Simona
Stašová opět
pro Speciální školu 
Již tradičně na podzim přijíždí do Litomyšle
v současnosti jedna z nejpopulárnějších českých
hereček Simona Stašová, aby svojí osobností
a svojí prací podpořila litomyšlskou speciální zá-
kladní školu. Jak herečka říká: „Těm, kteří si do ži-
vota nevytáhli tak šťastnou kartu jako my
ostatní, je potřeba pomáhat. A jestli někdo
může, tak je to jeho povinnost!” Simona Stašová
přijede tentokrát v pondělí 13. listopadu
a s sebou přiveze mimo jiné i hereckého kolegu
Michala Dlouhého, aby společně ve Smetanově
domě od 19 hod. odehráli komedii Skleněný zvě-
řinec. Výtěžek ze vstupného bude tak jako
v předcházejících letech použit pro potřeby dětí
vzdělávaných ve speciální základní škole. Díky li-
tomyšlským aktivitám Simony Stašové tak
mohlo letos v květnu odjet na padesát dětí do
Chorvatska k moři. Pro většinu z nich to bylo po-
prvé v životě a možná i naposledy. Vstupenky na
Skleněný zvěřinec budou opět v předprodeji v li-
tomyšlském Informačním centru na Smetanově
náměstí. Ludmila Sršňová 

Vernisáž výstavy a představení
publikace o litomyšlských
motocyklových závodech
V neděli 17. září 2017 v 16 hodin proběhne
v muzeu slavnostní zahájení výstavy věnované
motocyklovým závodům, které v Litomyšli
a jejím blízkém okolí probíhaly v letech 1947–
1977. Vedle desítek fotografií, plakátů a pro-

gramů zde budou ke spatření i původní závodní
stroje. Malí i velcí „závodníci” jistě ocení dopro-
vodný program výstavy. Na vernisáži bude také
představena zajímavá publikace o tradici zá-
vodů, jejímž autorem je Zdeněk Vandas, grafic-
kého ztvárnění se ujal Jiří Lammel. 
Velkým lákadlem pro milovníky starých motocy-
klů však bude jistě také událost, která se usku-
teční dvě hodiny před vernisáží. Ve 14 hodin totiž
zahájí členové Veterán klubu Litomyšl, z. s., spa-
nilou jízdu městem. Pojedou původní závodní
tratí, která vedla od věže staré radnice na křižo-
vatku pod hřbitovem, doleva k zámku, Jirásko-
vou ulicí k poště a doleva k cíli. Poté budou
historické stroje zaparkovány v Jiráskově ulici,
kde si je bude moci veřejnost prohlédnout.
Výstava bude přístupná do 7. ledna 2018 denně
mimo pondělí 9–12 a 13–17 hodin, o víkendech
a svátcích 9–17 hodin.

Miluše Vopařilová, Martin Boštík

Dny otevřených dveří památek
již o víkendu 9. – 10. září 
Dny evropského dědictví otevřou veřejnosti
brány nejzajímavějších památek a jiných ob-
jektů, a to již o víkendu 9. – 10. září. Zdarma nebo
za zvýhodněných podmínek budete moci nav-
štívit věž gymnázia a věže kostelů Povýšení sv.
Kříže a Nalezení sv. Kříže. Dále expozice Malířka
Lííída Jandová v městské galerii, městskou obra-
zárnu ve II. patře zámku, výstavu barokního
umění „Andělé na návrší” nebo Červenou
věž s Muzeem restaurování a historic-
kých technologií i stálou fakultní vý-
stavu a výstavu klauzurních prací
v piaristické koleji. 
Pro milovníky architektury jsou připra-
veny architektonické prohlídky chrámu
Nalezení sv. Kříže, Povýšení sv. Kříže a ko-
mentované prohlídky historického jádra města
či komentované prohlídky zákulisních a půdních
prostor Smetanova domu. 
Programy pro děti nabídne Zámecké návrší
a Regionální muzeum v Litomyšli i Rodný byt Be-
dřicha Smetany. Větší návštěvníky potěší 12. Fish
Fest ve Sportovním areálu za sokolovnou. 
Za zvýhodněné vstupné budete moci navštívit
Muzeum domečků, panenek a hraček nebo zá-
mecké sklepení s expozicí soch Olbrama Zoubka
a Srdce pro Václava Havla. 

V sobotu po celý den bude otevřen Nový kostel
s náručí k přivítání a provázení a také s uchem
k naslouchání, jak potvrdil kazatel Daniel Kvas-
nička. 
Po celý víkend můžete navštívit výstavu Květiny
na zámku v Litomyšli, období sklizně a lovů –
vstupné 120 / 80 Kč. 

Otvírací hodiny, výše vstupného a kompletní
program jednotlivých spolupořadatelů

naleznete na stránkách Smetanova
domu www.smetanuvdum.cz, plaká-
tech s programem Dnů evropského
dědictví v Litomyšli nebo již nyní na

www.historickasidla.cz, kde můžete vy-
hledávat podle objektů i akcí. 

Dny evropského dědictví – Dny otevřených
dveří památek pořádá Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. 
Letos se program Dnů evropského dědictví roz-
roste navíc o akci s názvem Litomyšlské dvorky.
Od čtvrtečního do nedělního večera, tedy ve
dnech 7. – 10. září, se různé dvorky a dvorečky
v historickém jádru města zaplní nejrůznějšími
muzikanty, divadelníky a výtvarnými umělci.
Program Litomyšlských dvorků naleznete
v tomto vydání Lilie. 

Prokop Souček, Smetanův dům

Z hlíny rovnou
do vitríny
Pro návštěvníky muzea a zejména příznivce ar-
cheologie je ve vstupním prostoru muzea připra-
vená „archeovitrína”, kde jsou prezentovány
nejnovější nálezy získané záchrannými výzkumy
RML nebo archeologické nálezy, které do naší
sbírky odevzdali náhodní nálezci.
Prvním takto prezentovaným souborem jsou ná-
lezy z výzkumu v Litomyšli Na Prokopu. Výzkum
realizovaný v červnu 2017 na parcele rodinného
domu přinesl doklad osídlení tohoto prostoru
v období eneolitu (pozdní doba kamenná). Zá-
chranné archeologické výzkumy probíhají Na
Prokopu od roku 2005. Během nich bylo proko-
páno množství objektů sídlištního charakteru
(kůlové jámy a jamky, silo na obilí apod.), ale bez
nálezů. Teprve v roce 2017 se podařilo prozkou-
mat objekty obsahující keramiku a štípanou in-
dustrii. V blízkosti sídlištní jámy byla nalezena
i zrnotěrka na drcení obilí. Proto jsou tyto nálezy
tak významné.
Vstup do vestibulu není zpoplatněn.

Jana Němcová

Pozvánka
na koncert Jitky
Zelenkové
Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na adventní
benefiční koncert Jitky Zelenkové „Splněná

přání”. Doprovod Lev
Rybalkin (piano),
František Raba (kon-
trabas). Koncert se
koná 9. 12. 2017 v pi-
aristickém chrámu
Nalezení sv. Kříže od
17.00 hod. Předprodej
vstupenek v Infor-
mačním centru Lito-
myšl již od 16. října
2017.

Rudolf Kosina
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Mladá Smetanova Litomyšl
Litomyšl je významné město na kulturní mapě
Evropy nejen pro milovníky opery. Mladá Sme-
tanova Litomyšl přináší každoročně mladým
lidem a dalším návštěvníkům festivalu zajímavý
program plný hudby, divadla, tance, filmu a vý-
tvarného umění.
44. ročník největšího festivalu
Hudební mládeže ČR má tento
rok téma Pall Mall Art a nabídne
mladému publiku i divákům z Li-
tomyšle pestrou kompilaci skvě-
lých interpretů i rozmanitého
repertoáru. 
Festival bude v pátek večer slavnostně zahájen
pražskou inscenací muzikálu Miluju tě, ale…, ve
které se představí známé osobnosti české kul-
turní scény Roman Vojtek, Daniela Šinkorová/Te-
reza Kostková, Kateřina Šildová, Lumír Olšovský
a Petr Vondráček.
Páteční program bude pokračovat hudebně-
tanečním večerem s kapelou La Familia Salsa
Band, jehož součástí bude praktická výuka taneč-
ních kroků salsy a dalších karibských tanců. 
Celou festivalovou sobotou se bude prolínat di-
vadlo, hudba, tanec, slam poetry v rámci projektu
Pall Mall Art. Na několika pódiích ve Smetanově
domě a jeho okolí se budou prezentovat mladí
hudebníci, divadelníci, básníci, tanečníci a vý-
tvarní performeři se svou autorskou tvorbou.
Během sobotního odpoledního programu vy-
stoupí ve Smetanově domě v sólovém recitálu
zpěvačka, houslistka a skladatelka Iva Bittová. 
Večer se uskutečni festivalový ples, který ale
letos bude mít poněkud netradiční podobu tan-
čírny nazvané International Dance Club. Účast-

níci festivalu se během ní promění například
v sochu Svobody, bavorskou selku, inuitského
Eskymáka nebo se převléknou za jakýkoli jiný
symbol reprezentující některý z národů či států
celého světa.

Festival uzavře nedělní matiné,
které se letos ponese v divadel-
ním duchu. Prvním představe-
ním bude autorská inscenace
Pastelky se do nosu nevejdou in-
spirovaná knihou Roberta Fulg-
huma. Diváci se mohou těšit také
na zábavnou interaktivní perfor-

manci Divadla L.S. Nemožného, která nese
název Romanovo velmi pozdní dopoledne.
Během festivalu určitě nezapomene Hudební
mládež na nejmenší děti z Litomyšle, na které
čeká už ve čtvrtek Černošská pohádka v podání
královéhradeckého Divadla DRAK.
Studenti středních škol a základních škol Lito-
myšle se v pátek dopoledne mohou zúčastnit in-
teraktivního workshopu V zajetí rytmů, který
povede perkusionista a kapelník TAM TAM
ORCHESTRA Miloš Vacík.
Téměř všechny programy se letos budou odehrá-
vat ve Smetanově domě, kde se v pátek večer také
uskuteční vernisáž fotografií mladých tvůrců
Face2Art.cz. Mladí literáti, laureáti kategorií Po-
vídka a Báseň projektu Face2Art představí svá
díla v autorském čtení v neděli dopoledne.
Kompletní program festivalu najdete na webu
www.hudebnimladez.cz a na plakátech. Hudební
mládež ČR vás srdečně zve na 44. ročník festi-
valu Mladá Smetanova Litomyšl.

Martina Náhlíková 

ESOTERICKÝ FESTIVAL

XVII. 

ASTROVÍKEND
Harmonie těla a duše – 
cesta k dlouhověkosti. 

www.astrovikend.cz

Porady s astrology, věštci a dalšími
představiteli esoterických disciplín, 

kteří vám pomohou v řešení problémů.
Odblokování, detoxikace, výklad karet, 

čtení z ruky, kineziologie, irisdiagnostika, 
byliny, feng-shui, SRT, automat. kresba 

a písmo, měření aury atd. 
Estela Palaris Orbito – tradiční filipínské

duchovní léčení – přednáška –
Společné léčení s požehnáním.

Šamani Putumaya, Ayahuasca
a Bufo Alvarius - unikátní přednáška

Petra Zajace - tvůrce filmů a autora filmové
hudby, který 25 let skládá esoterickou hudbu. 

Nyní se věnuje tématice šamanských 
ceremonií. Letos navštívil Kolumbii,

kde natáčel film o kolébce Ayahuascových
rituálů, kterých se také osobně účastnil

s mnoha různými šamany. 
Natáčel i o prastarém rituálu ceremonií
s žábou Bufo Alvarius, což je nejsilnější

"měnič" vědomí na světě. 
Jeho přednáška je ozvláštněna autentickou
hudbou a unikátním filmovým materiálem. 

Meditace Shaman Spirit – tradiční
léčitelství z Amazonie – J. C. Pacaya Gomez,

vnuk legendárního šamana z Peru.

Hosté: kartáři Láďa a Nika, I. Grimová,
J. Skálová, M. Němcová, J. Hoskovcová a další

věštci z TV Relax. Milan Gelnar – astrolog.
Zadaa Bajar Jargal – mongolská šamanka 
- poradenství a rituál Nic není nemožné.   

Iris Palaanova Šagdor Čultem - mongolská 
šamanka poradenství a rituál – 

Vesmírná energie proudí z mé ruky.
Olga Selene - Rituál pro zemřelé.

Byliny, kameny, amulety, vykuřovadla,
orgonity, mandaly, literatura.

Spontánní bubnování – tep pro váš život.                                 
Meditace s tibetskými mísami. 

Přednášky po oba dny. Meditace. Workshopy.

Astrovíkendy 2018: 14. a 15. dubna,
3. a 4 . listopadu

https://www.facebook.com/astrovikend
astrovikend@email.cz, mobil 739 018 692

Litomyšl – zámek – pivovar
4. a 5. listopadu 2017
Dny tajemna a zdraví

So 9–18 h, Ne 10–17 h

Výstava Květiny na zámku
V podzimní zářijové dny vyzdobí reprezentační
pokoje Státního zámku Litomyšl aranžmá z čer-
stvých květin a podzimních plodů. Od 9. do 17.
září 2019 se uskuteční výstava Květiny na zámku
v Litomyšli, Období sklizně a lovů.
Státní zámek Litomyšl zve na výstavu Květiny na
zámku v Litomyšli, s podtitulem Období sklizně
a lovů. Litomyšlský zámek sloužil po tři století

většině svých majitelů jako letní venkovské sídlo.
Aristokracie přijížděla na období sklizně, tedy od
června do října, aby unikla dusnu velkých měst
a současně aby si užila čerstvost plodů, která
v oněch měsících vydávala jejich panství. Ovoce,
zeleninu, květiny i lovnou zvěř. 
Tyto historické skutečnosti se staly inspirací pro
podzimní aranžerský seminář, který vyzdobil re-
prezentační prostory zámku v Litomyšli v duchu
sklizně a také historizujícími květinovými vaz-
bami. 
Výstavu pořádá Národní památkový ústav,
územní památková správa na Sychrově; Státní
zámek Litomyšl ve spolupráci s Bohuslavem Ra-
bušicem. 
Výstava Květiny na zámku v Litomyšli je umís-
těna v reprezentačních pokojích I. prohlídkové
trasy. Ve dnech od 9. 9. do 10. 9. 2017 jsou pokoje
s výzdobou přístupné bez průvodce a od 12. 9.
do 17. 9. 2017 v rámci klasických prohlídek, vždy
od 10.00 do 17.00 hod. Poslední prohlídka začíná
v 16.00 hod. Zdeňka Kalová

Starodávný jarmark
Již dvacet let se na Smetanově náměstí koná
Starodávný jarmark. Stánky budou opět umís-
těny po obou stranách horní části náměstí, takže
bude vyloučena doprava v části náměstí mezi
budovou České spořitelny a Domem sportu Stra-
tílek. Jarmark se bude konat v sobotu 23. září
v době od 8 do 17 hodin. 
Před morovým sloupem bude umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební soubory, sku-
piny a orchestry. Je pozváno přes 100 řemesl-
níků, kteří budou předvádět stará řemesla
a prodávat svoje výrobky.Mykologický klub Lito-

myšl bude nabízet svůj vynikající houbový guláš.
Občerstvení bude zajišťovat pan Luňák se svojí
firmou ve stánku za morovým sloupem, k dispo-
zici budou i jiná občerstvení. 
Doprovodný program na pódiu před morovým
sloupem:
8.30–9.45 – skupina Volnost Česká Třebová
10.00–11.30 – dechová hudba Dolnovanka D. Újezd
11.45–13.30 – folková skupina Věneband
13.45–15.15 – hudební skupina Náhoda 
15.30–17.00 – country kapela Countrymeni

Jaroslav Dvořák
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Gabriela Beňačková hostem koncertu
malého litomyšlského akordeonisty
Talentovaného jedenáctiletého akordeonistu
Tomáše Benedikta Sršně, žáka ZUŠ Bedřicha
Smetany, přijede podpořit v jeho začínající umě-
lecké kariéře světoznámá operní diva Gabriela
Beňačková, která je řazena mezi deset nejlep-
ších světových pěvkyň všech dob. S Tomášem
Benediktem si pěvkyně zazpívá několik písní
a přidá i své nejmilejší árie za doprovodu klavíru.
Na vánoční koncert v litomyšlském Smetanově
domě si Tomáš Benedikt pozval vedle Gabriely
Beňačkové i mezzosopranistku Editu Adlerovou,
se kterou chystá pro předvánoční čas turné po
České republice. Na klavír doprovodí umělce
Tomáš Hála.
Litomyšlský vánoční koncert s názvem Chtíc,
aby spal, který společně pořádají Smetanův
dům a ZUŠ Bedřicha Smetany, se uskuteční 7.12.
v 19.30 hod. a zazní na něm skladby Bacha,
Schuberta, Janáčka, Děrbenka a dalších. Koncert
je zařazen do abonmá Smetanova domu. Vstu-
penky na tento koncert budou k dostání v rámci
prodeje abonentního předplatného od 11. září
a následně v běžném předprodeji od 24. října.
Mediálním partnerem koncertu je Český rozhlas.

Tomáš Benedikt Sršeň se od roku 2012 učí hře
na akordeon v litomyšlské ZUŠ u paní Jarmily
Hájkové. Pro svůj nesporný talent (již 4. gene-
race akordeonistů v rodině) si ho už v roce 2015
vybrala světoznámá rumunská operní pěvkyně
Anda Louise Bogza, aby ji doprovodil, spolu se
sedmdesátičlennou Filharmonií Hradec Králové,
při vánočním koncertním turné. V roce 2016 ab-
solvoval letní mistrovské kurzy u v současné
době nejlepšího českého akordeonisty Ladislava
Horáka. V témže roce získal druhou cenu na ce-
lostátní soutěži v Plzni. Pavel J. Sršeň

Flétnový a cemba-
lový koncert 
v Husově sboru
V neděli 10. září v 17.00 hod. budou našimi mi-
lými hosty v Husově sboru na Toulovcově ná-
městí skvělí hudebníci – flétnistka Ivana
Machalová a cembalisté Ondřej a Anna Muchovi,
které jste zde v minulosti již mohli slyšet i jako
výborné varhaníky. V jejich podání se můžeme
těšit na díla starých mistrů: G. Frescobaldiho, G.
Fingera, G. F. Händla, G. Ph. Telemanna, J. S.
Bacha a jeho syna J. Ch. Bacha, z jehož tvorby
uslyšíme i cembalové skladby pro čtyři ruce.
Všechny milovníky krásné hudby, která navíc
zazní v tomto ne úplně běžném nástrojovém ob-
sazení, na tento koncert srdečně zve

Štěpán Klásek

Výtvarná Litomyšl ’17
Dne 15. září proběhne před domem U Rytířů
slavnostní zahájení tradiční výstavy nazývané
také litomyšlský salon. I letos se mohou náv-
štěvníci setkat s díly z řad profesionálů i ama-
térských výtvarníků, které spojuje jedno – jejich
vazba k Litomyšli. Se svými malířskými, grafic-
kými, sochařskými i fotografickými díly se zde
prezentují výrazné osobnosti uměleckého světa,
ale i regionální výtvarníci různých generací, např.
Milan Dvořák, Šárka Hrouzková, Aleš Hvízdal,
Jana Kolářová, Aleš Lamr, Ondřej Moučka,
Zdenka Olivová, Lenka Řemínková, Veronika
Šrek Bromová, Nikola Tláskalová, Vladimír Vích
a mnozí další. Aktuální tvorba těchto autorů nám
umožní prezentovat pravdivou výtvarnou tvář
současné Litomyšle.
Významnou novinkou pro tento rok je navíc
možnost seznámit se s každým z 52 výtvarníků.
Natočili jsme totiž pro vás videomedailony v je-
jich ateliérech či místech, která jsou jim blízká.

Tato videa tak posunou vaše poznání autora ne-
jenom skrze jeho tvorbu, ale umožní vám poznat
autora samotného trochu „zblízka”. 
Výstava potrvá do 5. listopadu a v jejím průběhu
se uskuteční i dvojice setkání s umělci v rámci
Večerů s galerií, které začínají vždy od 17.30 hod.
každý poslední čtvrtek v měsíci. Ve výtvarný ate-
liér se galerie promění 28. září a vy, pokud bu-
dete chtít, můžete tvořit s některými
z výtvarníků přímo v galerii. Další večer, dne 26.
října, vám na vaše otázky nejen o jejich tvorbě
odpoví někteří z výtvarníků v rámci besedy v ga-
lerii. Výjimečnost těchto okamžiků můžete prožít
za poslechu hudby se sklenkou vína či ochut-
návkou drobného občerstvení.
Výstavu doplní i doprovodný program pro školy,
školky a skupiny s dětmi (přihlásit se můžete na
emailu: jirouskova@galerie.litomysl.cz nebo te-
lefonu: 461 653 488).               Tereza Jiroušková

Zápis do tanečních
Stejně jako v minulých letech pořádá i tentokrát
Smetanův dům tradiční kurz tance a společen-
ské výchovy. V roce 2018 mu budou vévodit
rytmy Latinské Ameriky, stranou nezůstanou ani
standardní tance a další „specialitky”.
Zápis do kurzu je možné učinit od 4. září 2017 až
do konce listopadu 2017 v Informačním centru
Litomyšl na Smetanově náměstí, tel. 461 612 161. 
Kurz zahrnuje 13 lekcí včetně dvou prodlouže-
ných a Věnečku. Kurz proběhne od 16. ledna do
8. března 2018 ve Smetanově domě Litomyšl,
a to vždy v úterý ačtvrtek od 19.00 – 21.30 hodin. 
Výuku tance povedou profesionální taneční in-
struktoři manželé Martina a Aleš Novákovi, kteří
od roku 1991 velmi úspěšně vedou Taneční školu
Besta v Chrudimi. Cena kurzovného 1300 Kč.

Prokop Souček, Smetanův dům

Zájezd Kroužku
Jihočechů
Ve středu 27. září se koná tradiční podzimní zá-
jezd. Společně se vydáme do Žďáru nad Sáza-
vou, kde navštívíme poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého, dílo geniálního stavitele Jana
Blažeje Santini-Aichela. Stavbu, která je zapsána
na seznam UNESCO, nám přiblíží profesionální
průvodce. Poté zamíříme do Nového Veselí, kde
se projdeme okolo jednoho z blízkých rybníků.
Na závěr přejedeme do obce Sněžné, kde nav-
štívíme tamní galerii a prohlédneme si výstavu
obrazů věnovaných Vysočině. Náš výlet zakon-
číme v příjemné a vyhlášené cukrárně. Odjezd je
ve 12 hodin od morového sloupu, návrat okolo
19 hodiny. Případní zájemci se mohou hlásit buď
u pí Dosedělové (pokladní kroužku) nebo Jany
Kroulíkové, (předsedkyně Kroužku Jihočechů)
v Městské knihovně. 
Srdečně zveme hosty a všechny členy našeho
kroužku. Jana Kroulíková

Kurz orientálního
tance
Ženy a dívky, chcete se naučit základy orientál-
ního tance? Pak se přihlaste do kurzu, který
bude zahájen v září. Orientální tanec je doporu-
čován ženám gynekology, ortopedy i neurology.
Tanec patří k nejzdravějším pohybovým aktivi-
tám ženy vůbec. Výuka bude probíhat v taneč-
ním sále ZUŠ – Tunel Litomyšl. 
Zahájení bude oznámeno na stránkách www.amor-
orient.com. Bližší informace a přihlášky na mob.
728684634, email: avokvarom@gmail.com

Adriena Morávková

Otevření nové
hvězdárny
Ve středu 27. září od 19.00 hod. proběhne se-
tkání příznivců astronomie, pro které bude při-
praveno první pozorování hvězd v objektu nové
hvězdářské pozorovatelny, která je postavena
na zahradě DDM v areálu 2. mateřské školy. Jako
velmi milý host účast přislíbil i čestný občan na-
šeho města astrofyzik Dr. Jiří Grygar. Pozorování
bude probíhat nejen z dalekohledu umístěného
ve hvězdárně, ale i z jednoho přenosného, tak
aby mohlo pozorovat více zájemců. Pevně vě-
říme, že nám bude přát počasí a zahájíme novou
tradici pravidelného hvězdářského pozorování
pro veřejnost. Josef Štefl

Lánská Hučka 
již po třiadvacáté!
V pátek 22. září se u klubovny na Lánech sejdou
účastníci dnes již tradičního lehce recesistického
štafetového běhu. Ten sice organizují zdejší
skautky a skauti, ale určen je pro širokou veřej-
nost. Stejně jako v předchozích ročnících bude
i letos běh zahájen v 16.00 hodin a pokračovat
následujících 24 hodin, když místo štafetového
kolíku poslouží starý klobouk-hučka. Trať běhu
vede od klubovny podél řeky Loučné a na noc se
vyměřuje na samotném hřišti. Délka okruhu je
jeden kilometr a je na každém účastníku, kolikrát
se rozhodne jej uběhnout. Cílem pak primárně
není soupeření mezi běžci, ale společné zdolání
co nejvíce kilometrů. Také tento ročník bude
obohacen o doprovodný program, jehož sou-
částí bude například turnaj v ringu nebo Hučkov-
ská hra po Litomyšli. Celý běh bude slavnostně
ukončen v sobotu 23. září opět v 16.00 hodin,
kdy budou také vyhlášeni vítězové turnaje a nej-
lepší běžci. Přijďte si ověřit svou aktuální formu
a podpořit nás svým kilometrem!

Vladimír Vejrosta

Pivovarnictví
v Pardubickém kraji
Nejen příznivci zlatavého moku mohou od 18.
září navštívit v Regionálním muzeu Litomyšl pu-
tovní výstavu nazvanou Pivovarnictví v Pardu-
bickém kraji. Ta se věnuje pivovarům z celého
kraje za posledních sto let (1913–2013), kdy zde
bylo nebo je v činnosti 41 podniků různé veli-
kosti. Výstava je doplněna o aktuální informace
týkající se Litomyšle – o minipivovaru Veselka,
založeném v roce 2013, a o doposud u nás ne-
známém pivovaru Bajloni, který založili v Běle-
hradu v druhé polovině 19. století litomyšlští
rodáci a který se stal jedním ze dvou největších
srbských pivovarů. Petr Chaloupka



1. 9. Pá 22.00 Párty time! – dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Fresh Párty – dance music, dj Pegas, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji  tel. 733 104 752

2. 9. So 9.00–15.00 Plstění v muzeu – šití a techniky plstění na hedvábné šály předvedou členky Spolku patchworku Litomyšl • regionální muzeum tel. 461 615 287
15.00-22.00 Open Air Puresound – dj Alcor, dj Mikke, special guest: Name Does Not Matter, projekce, zdarma • Smetanův dům – park tel. 461 613 417
17.00 Dernisáž výstavy Ilustrace a portréty – koment. prohlídka výstavy a slavnostní zahájení 6. Sympozia Litomyšl • Galerie Miroslava Kubíka
19.00 Jakub Dryml – koncert na horním nádvoří v kavárně El lamíno, vstup zdarma • Zámek Litomyšl tel. 776 278 519
22.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Storm Wow Night – house & club music, dj Michael C & Mig, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 9. Ne 14.00–18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené – taneční odpoledne, živá taneční hudba, vstupné 80 Kč • Zámecký pivovar tel. 727 878 444
16.00 Zlatovláska – pohádku v kavárně El lamíno uvádí divadlo Mopeadd, vstup zdarma • Zámek Litomyšl – horní nádvoří tel. 776 278 519
18.00 Mantrovníci – přijďte si společně zazpívat indické mantry a bhadžany, dále duchovní písně aj. • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

6. 9. St 22.00 Free Wednesday – house & tech house music, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
7. 9. Čt 8.30–16.00 Prodej vyřazených knih a knižních darů – v rámci akce Litomyšlské dvorky • Městská knihovna tel. 461 612 068
8. 9. Pá 19.30 Nepřesaditelný Jiří X. Doležal – promítání filmu, beseda s tvůrci (J. X. Doležal, Igor Chaun, Milan Tesař) • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Music párty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It! – dance music, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 9. So 8.00–11.30 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 602 202 580
9.00–13.00 S nitkou po Trstěnické stezce – vzdělávací projekt spolu s Městskou knihovnou pro prarodiče a vnoučata • regionální muzeum tel. 461 615 287
10.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města – s průvodcem, vstup zdarma • Smetanovo náměstí, před IC tel. 461 612 161
12.00 12. Fish fest – rybí hody a hudební festival (X̌ilt, Míša a Katy, Machos Burritos, Neřeš), vstup zdarma • Sport. areál za sokolovnou tel. 777 947 718
14.00 Koncert v galerii – koncert souboru Ima Teva prolínající přírodní svět s hudbou • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
15.00 O drakovi – pohádku pro děti zahraje Divadýlko z pytlíčku, na dvorku staré radnice • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
22.00 AfterFishFest párty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Push The Button – house music, djs Glenn & Parrot, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 9. Ne 10.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města – s průvodcem, vstup zdarma • Smetanovo náměstí, před IC tel. 461 612 161
11. 9. Po 18.00 Zeměznění – ukázková hodina prožitkového bubnování • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

19.00 Maok v Litomyšli – koncert, vstupné 250 Kč předprodej/350 Kč na místě • Zámecká jízdárna tel. 732 623 116  
12. 9. Út 17.00 KJČ: Miroslava Brdíčková-Šplíchalová – přednáška paní Marty Vandasové • Restaurace U Slunce tel. 724 024 708

19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
13. 9. 22.00 Free Wednesday – dance & club music, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
14. 9. Čt 13.30 Zpátky do lavic – čtení s babičkou Aničkou • Městská knihovna tel. 461 612 068

18.00–20.30 Afrotance s A. Chládkovou – za doprovodu dvou bubeníků se naučíte jednoduchou choreografii, 450 Kč, rezervace nutná • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
15. 9. Pá 17.00 Šamanský kruh s Arturem Moralesem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

22.00 Dance párty – dj Magdida, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be Fashion – club & house music, dj Mark Colton, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 9. So 22.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Leemac In The House – house music, dj Leemac, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 9. Ne 14.00 Spanilá jízda litomyšlského Veterán klubu – pojedou původní závodní tratí • Smetanovo náměstí tel. 777 841 860
16.00 Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977 – slavnostní zahájení výstavy • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
18.00 Předání cen města, koncert festivalu Mladá Praha • Smetanův dům tel. 461 613 239

18. 9. Po 17.00 O živé nevařené stravě – přednáška s Irenou Plačkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19. 9. Út 19.00 Komici s.r.o. – Miloš Knor, Petr Vydra a Jakub Žáček, vstupné 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20. 9. St 19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Free Wednesday – house & tech house music, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
21. 9. Čt 16.00  Květinová show • Klášterní zahrady  tel. 461 313 611

18.00 Černé díry v Excelu I. – Na víno s Markétou Krejčí, vzdělávací pořad, doporučené vstupné 70 Kč • Coworking Kočárovna     tel. 723 743 760
22. 9. Pá 13.30 MSL: Soutěž "Hledej B. S." – pro žáky základních škol • Smetanův dům tel. 777 010 250

19.00 Miluju tě, ale ... Divadlo Palace Praha (K. Šildová, R. Vojtek, P. Vondráček, aj.), vstupné 280 – 340 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Monkey Business – koncert, afterpárty, vstupné 300 Kč předprodej / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 MSL: Karibská noc s La Familia Salsa Band – hudebně-taneční večer • Smetanův dům tel. 777 010 250
23.00 MSL: Vernisáž Face2Art – výstava fotografií F2A • Smetanův dům tel. 777 010 250
22.00 Fusion with Giacomo – edm, dj Giacomo (Duplex Praha), vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 9. So 8.00–17.00 Starodávný jarmark – tradiční řemeslné trhy, prezentace DDM Litomyšl a hudební program na pódiu • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
8.00–17.00 Tradiční výstava drobného zvířectva – drůbež, holubi, králíci, ale také exotické ptactvo • za bývalou aukční halou tel. 607 817 767
9.30–12.30 Tajemství pánevního dna – s Janou Krejzovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00–16.00 MSL: Pall Mall Art – hudební vystoupení, autorská čtení, slam poetry, divadelní inscenace, projekce • Smetanův dům tel. 777 010 250
16.30 MSL: Sólový recitál Ivy Bittové – koncert • Smetanův dům tel. 777 010 250
20.00 MSL: Tančírna – "International dance club" – kostýmovaný ples účastníků festivalu MSL • Smetanův dům tel. 777 010 250
22.00 World music párty – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house & tech house music, djs Glenn, Parrot & guests, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 9. Ne 10.00 MSL: Pastelky se do nosu nevejdou – autorská divadelní inscenace • Smetanův dům tel. 777 010 250
10.30 MSL: Literární kavárna Face2Art – autorská čtení laureátů soutěže virtuální galerie F2A • Smetanův dům tel. 777 010 250
11.30 MSL: Romanovo velmi pozdní odpoledne – zábavná divadelní performance Divadla L. S. Nemožného • Smetanův dům tel. 777 010 250

25. 9. Po 17.00 Dobrovolnictví – přednáška, ve spolupráci s Farní charitou Litomyšl • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 a 19.15 Zeměznění – 1. lekce prožitkového bubnování, od 18.00 pro začátečníky, od 19.15 pro mírně pokročilé • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

27. 9. St 19.00 Hvězdné manýry – Divadlo Palace Praha (L. Vaculík, M. Zounar, I. Andrlová/P. Vojáčková, aj.), vstup od 290 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

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



27. 9. St 19.00 Chytrý kvíz + afterpárty – soutěž, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Otevření hvězdárny – první pozorování hvězd v objektu nové hvězdářské pozorovatelny, host Dr. Jiří Grygar • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
22.00 Free Wednesday – dance & club music, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

28. 9. Čt 11.00 Svatováclavský Brunch – nutná rezervace předem • Hotel Aplaus **** tel. 461 614 900
17.00–20.00 Večery s galerií: Výtvarná Litomyšl ´17 – před Vašima očima se galerie promění ve výtvarný ateliér • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
22.00 Back To The Future – retro & modern music, dj Yaa, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 9. Pá 16.00 ArchiMyšl: Procházky (s) městem – téma: Litomyšl staronová • sraz před Hotelem Zlatá Hvězda tel. 461 614 765
17.00 ArchiMyšl: Zdeňka Vydrová, architektka – výstava • terasy Regionálního muzea v Litomyšli 
19.30 VII. Country večer – rezervace na tel. 461 615 901 nebo v restauraci • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
20.00 Progres 2 – koncert, afterpárty, vstupné 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Captain Morgan Night – dance music, dj Dash J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

30. 9. So 8.00–16.00 Pochod rytíře Toulovce – 8 – 16 – 30 km v oblasti budislavských skal a lesů, doprovodný program • Toulovcovy maštale tel. 604 978 010
10.00–20.00 ArchiMyšl: Projekce filmu o revitalizaci zámeckého návrší • chrám Nalezení sv. Kříže
10.00 ArchiMyšl: Komentovaná procházka města – provází starosta Radomil Kašpar • sraz před infocentrem u zámku   
13.00 ArchiMyšl: Komentovaná projížďka po stavbách moderní architektury s arch. Zdeňkou Vydrovou • sraz u sochy B. Smetany  
14.00 ArchiMyšl: Představení Brněnského architektonického manuálu • Kočárovna na zámeckém návrší    
16.00 ArchiMyšl: Na víno s Martinem Kupkou na téma „EL také jako Líbeznice” • Kočárovna na zámeckém návrší    
18.00 ArchiMyšl: Na pivo s architekty na téma význam městského architekta • Zámecký pivovar  
20.00 ArchiMyšl: Městský swingový ples v teniskách • Zámecká jízdárna
19.00 Punk v Kotli 3 – koncert (V.T. Marvin, Němá barikáda, Vision days, Upside Down!cz), afterpárty, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ & SK hity, dj Karel Beneš, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 10. Ne 10.00–20.00, ArchiMyšl: Projekce dokumentu o revitalizaci zámeckého návrší • chrám Nalezení sv. Kříže
10, 14, 15.00 ArchiMyšl: Prohlídka chrámových krovů a zavěšení zvonů – částečně po čtyřech, nutná rezervace • chrám Nalezení sv. Kříže
16.00 ArchiMyšl: Architektonické prohlídky zámeckého návrší • sraz u chrámu Nalezení sv. Kříže

2. 10. Po 8.00–16.00 Nonstop čtení • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Od Pardubic k českomoravskému pomezí – beseda s redaktorem Vlastivědných listů PK J. Řeháčkem • Městská knihovna tel. 461 612 068

3. 10. Út dopoledne Beseda se spisovatelkou M. Fišarovou – autorkou knihy Nikolina cesta, Náš dvůr má tajemství aj. • Městská knihovna tel. 461 612 068
15.00 Wikipedie pro seniory aneb Jak se zapojit • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

4. 10. St dopoledne Průvod masek • Městská knihovna tel. 461 612 068
5. 10. Čt dopoledne Lékařem v Kazachstánu – beseda s MUDr. Martinem Ondráškem • Městská knihovna tel. 461 612 068

18.00 Černé díry v Excelu II. – Na víno s Markétou Krejčí, vzdělávací pořad, doporučené vstupné 70 Kč • Coworking Kočárovna   tel. 723 743 760
19.00 Jožka Černý 75* – koncert k 75. narozeninám s cimbálovou muzikou Gracia, vstupné 230 – 320 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá  1. 9.  Barry Seal: Nebeský gauner – film USA, krimi/thriller, 110 min, titulky, 120 Kč
So, Ne  2., 3. 9.  Zabiják a bodyguard – film USA, komedie, 120 min, titulky, 110 Kč
Út  5. 9.  Spider-man: Homecoming – film USA, dobrodružný/fantasy, 120 min, titulky, 100 Kč
St, Čt  6., 7. 9.  Loganovi parťáci – film USA, komedie, 120 min, titulky, 110 Kč
Pá, So  8., 9. 9.  Atomic Blonde: Bez lítosti – film USA, akční/mysteriózní/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč
Ne 10. 9.  Srdečně vás vítáme – film Francie/Belgie, komedie, 95 min, titulky, 100 Kč
Út 12. 9.  Dunkerk – film NL/VB/USA, akční/drama/thriller/historický/válečný, 120 min, titulky, 110 Kč
St 13. 9. Temná věž – film USA, dobrodružný/fantasy/western/sci-fi, 95 min, titulky,  110 Kč
Čt 14. 9.  Červená – film ČR/SR, dokumentární, 85 min, 90 Kč
Pá, So 15., 16. 9.  Americký zabiják – film USA, akční/thriller, 115 min, 110 Kč
Ne 17. 9.  Baby Driver – film VB/USA, akční/krimi/komedie/thriller, 115 min, titulky, 100 Kč
Út 19. 9. od 19.00  Opera v kině: Nabucco – záznam z Metropolitní opery, film VB/USA, 115 min, titulky, 250 Kč
St 20. 9.  To – film USA, horor/drama, 135 min, 110 Kč
Čt 21. 9.  Filmový klub: Druhá strana naděje – film Finsko/Německo, drama, 100 min, titulky, 90 Kč
Pá 22. 9.  Kingsman: Zlatý kruh – film VB/USA, akční/dobrodružný, 120 min, titulky, 130 Kč     
So 23. 9.  Kingsman: Zlatý kruh ve 3D – film VB/USA, akční/dobrodružný, 120 min, titulky, 150 Kč
Ne 24. 9.  Víno nás spojuje – film Francie, drama, 150 min, titulky, 110 Kč
Út 26. 9.  Večer pro dámy: Který je ten pravý? – film USA, komedie/romantický/drama, 110 min, titulky, 110 Kč
St, Čt 27., 28. 9.  Po strništi bos – film ČR, drama/válečný/komedie/historický, 110 min, 120 Kč
Pá 29. 9.  ArchiMyšl: Architekt odpadu - film VB, dokumentární, 85 min., 60 Kč
So 30. 9.  Křižáček – film ČR, drama/historický/road movie, 90 min, 80 Kč
Ne 1. 10.  Dobrý časy – film USA, krimi/drama, 110 min, 100 Kč
Út, St 3., 4. 10.  Zahradnictví: Dezertér – film ČR/SR, drama, 110 min, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  2., 3. 9.  Velká oříšková loupež 2 – film Kanada/USA, animovaný/komedie/rodinný, 95 min, 110 Kč   
So  9. 9.  Hurvínek a kouzelné muzeum ve 3D – film ČR, animovaný/komedie, 90 min, 140 Kč
Ne 10. 9.  Hurvínek a kouzelné muzeum – film ČR, animovaný/komedie, 90 min, 120 Kč
So 16. 9.  Auta ve 3D – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 90 min, 130 Kč 
Ne 17. 9.  Auta – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 90 min, 100 Kč
So 23. 9.  Lego "Ninjago" film ve 3D – film USA, animovaný/akční/komedie, 100 min, 130 Kč
Ne 24. 9. Lego "Ninjago" film – film USA, animovaný/akční/komedie, 100 min, 110 Kč
So 30. 9. Emoji ve filmu ve 3D – film USA, animovaný/dorodružný/komedie, 95 min, 130 Kč
Ne 1. 10.  Emoji ve filmu – film USA, animovaný/dorodružný/komedie, 95 min, 100 Kč

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



do 2. 9. Ilustrace a portréty / Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Markéta Prachatická • Galerie Miroslava Kubíka • Čt-Ne 10–17
do 3. 9. Imaginárium v Litomyšli – živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9–12 a 13–17, So-Ne 9–17
do 3. 9. Z Váchalova rodinného alba – výstava soukromých snímků Josefa Váchala • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9–12 a 13–17
do 10. 9. Malířka Lííída Jandová – výstava malířky a grafičky Ludmily Jandové, oleje a malba z 60. a 70. let minulého století • Dům U Rytířů • Út-Ne 10–12 a 13–17
od 1. 9. do 27. 9. Císařovna Marie Terezie – výstava knih • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 9. 9. do 17. 9. Květiny na zámku: Období sklizně a honů – květinová výstava, vstupné 80 a 120 Kč • Zámek Litomyšl • denně kromě pondělí 10–17
od 16. 9. do 5. 11. Výtvarná Litomyšl ´17 – výstava profesionálů i amatérských výtvarníků provázaných s Litomyšlí • Dům U Rytířů • Út-Ne 10–12 a 13–17
od 19. 9. do 7. 1. Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977 – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9–12 a 13–17
od 19. 9. do 7. 1. Pivovarnictví v Pardubickém kraji – putovní výstava se věnuje pivovarům v kraji za posledních sto let • regionální muzeum • Út-Ne- 9–12 a 13–17
od 29. 9. do 12. 11. Architektka Zdeňka Vydrová • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9–12 a 13–17, So-Ne 9–17
do 30. 9. Jeden ze čtyř – výstava klauzurních a ročníkových prací studentů Fakulty restaurování UP • Piaristická kolej • So-Ne 10–17
do 30. 9. Magdaléna Jetelová: The essential is no more visible – výstava v kryptě • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 14–18
do 30. 9. Daniel Pešta: Geny! – genetické kódy, výstava • White Gallery • So-Ne 13–17
do 24. 9. Staré řecké báje a pověsti – výstava souboru originálních kreseb ze stejnojmenné knihy • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 11–18
do 1. 10. Stálá expozice – expozice představuje ty nejkvalitnější díla ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10–12 a 13–17
do 8. 10. Příroda Litomyšlska: Mokřady – malá výstava o přírodním prostředí v regionu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9–12 a 13–17, So-Ne 9–17
do 31. 10. Z bílých nití a tmavých večerů – prodejní výstava paličkované krajky výtvarnice Marie Poludové • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně

VÝSTAVY

od 7. 9. do 10. 9. Litomyšlské dvorky – dvorky v historickém jádru města ožijí uměním • Různá místa v Litomyšli • Čt 17-22, Pá 16-22, So 13-22, Ne 13-22
od 9. 9. do 10. 9. Dny otevřených dveří památek – zdarma nebo za výhodné vstupné můžete navštívit vybrané objekty, doprovodný program • Různá místa v Litomyšli
od 16. 9. do 17. 9. Medový víkend – medové víno, nealko, dobroty, aj. • Restaurace Veselka • 11.00
od 21. 9. do 24. 9. Mladá Smetanova Litomyšl – 44. ročník festivalu klasické hudby, divadla a jazzu pro mladé publikum • Různá místa v Litomyšli
od 21. 9. do 24. 9. Speciality nejen z mořských ryb • Hotel Aplaus **** • 11.00, restaurace Bohém
do 1. 10. Letní dětská herna pro malé i velké návštěvníky – herna pro kluky i hočičky • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9–12 a 13–17, So-Ne 9–17
od 2. 10. do 7. 10. Týden knihoven • Městská knihovna 

VÍCEDENNÍ AKCE

7. 9.                  Čt              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim – přátelské utkání mužů • Krytý zimní stadion
9. 9.                 So              9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FK Přelouč – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                           14.15                   Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. FK Přelouč – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             17.00                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FC Hlinsko – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
16. 9.               So              11.00                  Atletika: Mistrovství ČR veteránů ve vícebojích – muži (100 m, dálka, koule, výška, 400 m), ženy (kr. přek., výška, koule, 200 m) • Městský stadion Černá hora
                                           13.00                 Veřejný jezdecký trénink a Hobby soutěže – pony, 70–110 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá
17. 9.                Ne             10.00                 Jezdecké hry – jezdecké závody, parkury 40-80 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                           11.00                  Atletika: Mistrovství ČR veteránů ve vícebojích – muži (kr. přek., disk, tyč, oštěp, 1500 m), ženy (dálka, oštěp, 800 m) • Městský stadion Černá hora
                                           17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. Zubři Bystřice n. Pernštejnem – přátelské utkání mužů • Krytý zimní stadion
20. 9.              St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Náchod – utkání mužů v rámci turnaje Metuje Cup • Krytý zimní stadion
23. 9.              So                                        Závody oldtimerů-historických modelů • Modelářské letiště Vlkov
                                           9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                           11.00 a 12.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol HK – OP minižákyň U12 • Sportovní hala Jiskra
                                             13.15                   Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. Prosetín/Holetín – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                           16.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SKP Slovan Moravská Třebová – mistr. utkání krajského přeboru dosp. • Městský stadion Černá hora
24. 9.              Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                           11.15 a 13.00      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol HK – OP minižáků U12 • Sportovní hala Jiskra
                                           13.00                 Drezurní veřejný trénink – Z-L + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
28. 9.              Čt              14.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BVK Holice – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
30. 9.              So              14.00 a 15.45    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice – OP minižáků U13 • Sportovní hala Jiskra
1. 10.           Ne             9.00                  Fotbal: Turnaj krajské soutěže starších a mladších přípravek v Litomyšli • Městský stadion Černá hora 
4. 10.       St                                         Plavecká soutěž měst – 100 m volným způsobem na čas bez startovního skoku za body pro Litomyšl, zdarma • Městský bazén Litomyšl

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén a koupaliště, tel. 461 315 011
Od 1. 7. do 3. 9. platí prázdninový režim – podle počasí bude
otevřena pouze plovárna nebo krytý bazén (9.00-20.00). 
Pravidelná odstávka krytého bazénu je naplánována na termín
4. 9. – 17. 9. 2017. Za příznivého počasí bude otevřena plovárna
(12.00–19.00). www.bazen-litomysl.cz

 Sportcentrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po-Čt 8.00 – 22.00, Pá 8.00 – 23.00
• So 10.00 – 23.00, Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou,
Tenis, volejbal, nohejbal, pétanque, dětské hřiště, adventure
golf.  tel. 777 588 586 • www.areal-sokolovna.cz

Jandíková.cz, tel. 777 288 770
Cvičení  v prostorách Fitcentra FILA u zimního stadionu:
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping •
Mix pro ženy • Fun Dance • Power jóga • Cvičení pro děti
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204
Hathajóga pro začátečníky i pokročilé s Petrou Bálskou
(tel. 608 834 129):
• Po, Pá 8.30, Út 18.00, Čt 19.00
Karate (tel. 776 887 719):
• Po 17.00–18.00 a St 17.00–18.30 začátečníci a pokročilí
• Pá 17.00–18.30 pokročilí
Fitbox (tel. 776 887 719): • Po, Čt 18.00
www.litomysl-veselka.cz

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

 Centrum Spontanea, tel. 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Jóga s Petrou Polákovou:
• 7.  a 14. 9., 10.00–11.00  Jóga pro seniory
• 14. 9., 8.00- 9.30  Ranní jóga pro začáteč. a mírně pokročilé

Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002,
www.anahatayoga.cz
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou: 
• od 12. 9. každé úterý od 17.00–18.00
• od 26. 9. každé úterý od 18.30 pro začátečníky
Další akce:
• Čt  7.  a 28. 9. od 17.30 Kontaktní improvizace se Zitou 
Pavlištovou (www.druna.cz)

 Spinning Centrum Stratilek, tel. 724 033 548
45 minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
• 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
www.stratilek.cz/spinning.html

SPORT, CVIČENÍ



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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30–18.00 So-Ne 9.00–14.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       Po 9.00–15.00 Út-Ne 9.00–16.00

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

Nově v nabídce: stolní kalendář Litomyšl 2018

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       2. 9.                         120 let výročí dráhy Polička – Žďárec u Skutče – bohatý doprovodný program a výstava • vlakové nádraží v Borové, obřadní síň u ZŠ
                                               24. 9. 10.00            Formanský den – 19. ročník, bohatý program: westernová soutěž, vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah, dostihy, aj
BYSTRÉ                        2. 9. 13.00               Zámecké slavnosti –  připraven je bohatý program. • prostory historického zámeckého nádvoří i parku Domova na zámku
DOLNÍ ÚJEZD                9. 9. 20.00              Tradiční vinobraní – hraje Mix, vstupné 60 Kč • přírodní areál Bořkov
                                   17. 9. 14.00              Jízda zručnosti – pořádá kulturní klub • parkoviště před nákupním střediskem
LUBNÁ                                23. 9.                      Lubenská šťopička – ochutnávka destilátů, bohatý kulturní program, občerstvení zajištěno
OLDŘIŠ                               3. 9. 14.00               Běh na Lucký vrch a zpět + pivní běh – pro všechny věkové kategorie a všichni jsou zváni • za Orlovnou
POLIČKA                             9. – 10. 9.              Dny památek • Barokní radnice, Centrum B. Martinů, Rodná světnička B. Martinů, prohlídka gotického opevnění města, Hrad Svojanov
                                   11. – 16. 9.             Mime Fest – 6. mezinárodní festival pantomimy, divadelní představení, mimové v ulicích města, workshopy • Tylův dům a Divadelní klub
                                   23. – 24. 9.         Svatováclavské slavnosti na Svojanově – netradiční hradní slavnost, zvěřinová kuchyně v hradní restauraci • Svojanov
SEBRANICE                       2. 9. 15.00               Setkání zlatých obcí roku 2016 – prezence obcí od 13.00, program: představení a vystoupení obcí, hudba, občerstvení • koupaliště
                                   16. 9. 9.30–12.30   Cvičení Kundalini jógy – cyklus je zaměřen na posílení intuice, 300 Kč, více na www.kundalinijoga.net nebo na 603 342 345 • kulturní dům
                                             17. 9. 8–12               Prodej vyřazených knih – prodej vyřazených knih z místní knihovny, cena: 5 Kč/kniha • kulturní dům
                                   28. 9. 14.00            10. ročník Živých obrazů – přijďte v dobovém oblečení, vlak už snad konečně pojede • u kolejí na Kněžství mezi Sebranicemi a Lubnou

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             1. 9. 19.00              Ewa Farna + Kapela, S.U.E. – koncert, 100 Kč • nám. Míru 
                                   3. 9. 8.30–17.00    Pouť ke sv. Jiljí – bohatý program na celém náměstí • nám. Míru
                                             23. 9. 10 a 14          Svatováclavský košt a Setkání hasičských praporů nejen PK – tradiční slavnost vína a dobré nálady • nám. Míru
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    2. 9. 15.00               Holzmaister fest – Yellow Sisters, PNS band, Golden Stars Acoustic, Karel Gott revival, Werglův Pjos • park za muzeem
                                   14. 9. 18.30           Přednáška v rámci 760 let města s významnými rodáky • kinosál muzea
                                             26. 9. 17.00           Vernisáž výstavy „Vesmír na zámku“ – olejomalby Jiřího Ondry • výstavní prostor zámku Moravská Třebová
VYSOKÉ MÝTO                  8. 9.                   Gymjam – studentský festival Gymnázia V. Mýto
                                   8. – 9. 9.                 Městské slavnosti
                                             9. 9.                          Městský kujebácký jarmark

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          1. – 2. 9.                   Slavnosti královny Elišky – středověká řemesla, průvody, rytířská klání, hry a zábavy, jarmark, koncert a ohňová show • ulice města
CHEB                           9. 9.                         Babí léto – tradiční festival folkové a country hudby na chebském hradě • hrad
JINDŘICHŮV HRADEC     23. 9.                      Svatováclavské slavnosti – řemesla, víno, trhy, bohatý hudební program • náměstí Míru
KUTNÁ HORA                    9. 9.                         Vinobraní na Kačině – tradiční akce věnovaná regionálním produktům a ochutnávce vín, bohatý kulturní program
POLIČKA                      11. – 16. 9.             Mime Fest – 6. ročník mezinárodního festivalu pantomimy, divadelní představení, mimové v ulicích města, workshopy
TELČ                                     8. – 10. 9.               Den otevřených dveří památek – telčské památky na náměstí Zachariáše z Hradce se otevřou všem návštěvníkům 
TŘEBOŇ                              16. 9.                        Jihočeský festival zdraví – sportovní, taneční i hudební vystoupení, poradny, zdravý trh na Masarykově nám., doprovodný program

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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POZVÁNKY 

Chceš poznat řemesla,
která vydělávají?
Kdo je představí? Šedesát mladých řemeslníků
z České republiky, Slovenska, Maďarska a Ně-
mecka. Kde? Na vysokomýtském náměstí – vždy
jen jednou za rok.
Kdy? 19. – 21. září 2017 od 9.30 do 18.00 hodin
Co se bude dít? Vyrostou zde zdi a v nich oprav-
dová část koupelny. Budou se tady míhat zed-
níci, obkladači, instalatéři, montéři suchých
staveb a truhláři. A při tom kmitání budou plnit
soutěžní úkoly, řešit problémy jako na skutečné
stavbě. A musí ukázat, že umějí pracovat v týmu
a že se umějí domluvit – některé obory na sebe
totiž navazují. Opravdová simulace koupelny
vždy návštěvníky baví a navíc si zde mohou i lec-
cos vyzkoušet.
Pro koho? Je ti asi tak čtrnáct, patnáct a brzy
opustíš základku a ještě nevíš co dál a máš se
rozhodnout. Tady získáš inspiraci a kontakty na
dobrou odbornou školu.
Pro tebe, který chceš zkusit řemeslo, které dobře
vydělává a kde za tebou bude tvoje dílo vidět. Ať
už to bude u nás doma, nebo v zahraničí. Taky si
tu můžeš vybrat, kde tě „správné” řemeslo můžou
naučit. Všechny školy se stavebním zaměřením
z regionu na jednom místě, to najdeš jenom
v Mýtě.
Pro tvoje rodiče. Mamka si ujasní konečnou po-
dobu koupelny a táta konečně přijde na to, jak

to jde vyřešit za pomoci sádrokartonu. Mohou si
totiž „vyzkoušet” odborníky z nejrůznějších
firem a poradit se (zadarmo), jak nejlépe posta-
vit a zateplit dům. Dozvědět se nejrůznější vy-
chytávky v zařízení a vybavení koupelen a WC.
Nebo můžou rovnou přijít s plány svého budou-
cího domku nebo bytu a na místě probrat vše
potřebné.
Co máš udělat? Přijít sám nebo s rodiči ve dnech
19. – 21. září na vysokomýtské náměstí a jen se
dívat nebo si i něco vyzkoušet. Zeptat se, co tě
na které škole čeká. S intrem nebo bez intru, se
stípkem a dalšími bonusy. Samozřejmě taky
povzbudit soutěžící učně a podívat se, jak už si
umějí poradit po dvou letech studia a praxe.
Těšíme se na tebe. 
Spolupořadatelé soutěže: Pardubický kraj,
město Vysoké Mýto, VOŠ a SŠ stavební Vysoké
Mýto, Erudio CZ, z. s.
Partneři soutěže: Svaz podnikatelů ve staveb-
nictví v ČR, Cech suché výstavby v ČR, Cech ob-
kladačů ČR

Za organizátory Lenka Ulrychová, Hynek
Míka Erudio CZ, z.s., www.erudiocz.cz

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

Lucie Dračková 

Den otevřených
dveří v Litomyšlské
nemocnici
Den otevřených dveří s mottem ,,Přátelská ne-
mocnice” 
V Areálu Litomyšlské nemocnice 5.10.2017
v době 9 – 15.00 hod. 
Vážení přátelé, zveme Vás na den otevřených
dveří, kde uvidíte naši nemocnici z jiné strany,
než jste zvyklí jako pacienti. 
Nabízíme Vám možnost preventivních vyšetření
zdarma a prohlídky vybraných oddělení. 
Přijďte s námi příjemně strávit část dne. Těšíme
se na Vás.                               Světlana Jeřábková

Přehlídka zaměst-
navatelů 2017
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách
pořádá za účasti vybraných zaměstnavatelů
okresu Svitavy v Multifunkčním centru Fabrika
ve Svitavách Přehlídku zaměstnavatelů 2017.
Přehlídka se koná v úterý 19. září 2017, pro veřej-
nost v době od 10.00 do 17.00 hod. v přízemí
Střediska kulturních služeb města Svitavy (Fa-
brika).
Srdečně zveme uchazeče a zájemce o zaměst-
nání, také osoby se zdravotním postižením,
žáky, rodiče a všechny, kteří chtějí získat přehled
o aktuální situaci na trhu práce a nabídce za-
městnání v našem regionu. Barbora Kabátová

Workshop
afrického tance
14. září se bude v Litomyšli konat workshop
afrického tance. Africký tanec je sólový, netančí
se v párech. Za doprovodu dvou bubeníků se na-
učíme jednoduchou taneční choreografii a zku-
síme posunout své pohybové schopnosti
o krůček dál. Cílem je otevřít se pohybovému
projevu svého těla a tématům, která do něj ryt-
mus vnese. Nechybí ale ani prostor pro improvi-
zaci a experimenty neznající mezí. Nabízí se
především prostor pro uvolnění, kontakt se
sebou, s rytmem a vším ostatním, co se během
tance vynoří. Přestože stěžejní částí lekcí je
tvorba taneční choreografie, nesleduje se tolik
přesnost technického provedení jako vlastní pro-
žitek z pohybu. Jde o různorodost, s jakou si ta-
nečníci přebírají jednotlivé pohyby do svého těla
i výzva posunout své hranice o kus dál a učit se
pohyby, které byly dosud tělu cizí.
Lektorka kurzu Alena Chládková (www.move-
art.cz) je tanečnice a lektorka tanečních kurzů,
workshopů a pohybových seminářů. Učila se
u mnoha evropských i afrických lektorů, strávila
celkem 9 měsíců v Západní Africe. Africký tanec
učí od roku 2008. Absolvovala 4letý psychote-
rapeutický výcvik taneční pohybové terapie
v Praze. Ve svých lekcích tedy ráda při práci
s tělem využívá terapeutických přesahů.
Kurz se bude konat v Centru Spontanea 14. září
od 18 h.     Míla Bohunická

Přednáška
doc. Jiřího Beneše
o Desateru
Po prázdninách vedle školy opět začínají i další
formy vzdělávání, rozšiřování našich obzorů
i prohlubování našich vědomostí. V Litomyšli
mezi ně patří i přednášky České křesťanské aka-
demie, jejímž prvním hostem v září bude jeden
ze současných nejlepších českých biblistů.
Doc. Jiří Beneš, Th.D., vedoucí katedry biblistiky
a judaistiky na Husitské teologické fakultě UK
v Praze, je nejen naším předním biblickým teolo-
gem, specializujícím se na Starý zákon, ale také
člověkem, který se snaží předat alespoň něco
z pokladů biblické moudrosti i co nejširšímu
okruhu posluchačů a čtenářů. Mnozí jej možná
znáte i z rozhlasových rozhovorů či knih. V rámci
cyklu přednášek České křesťanské akademie vy-
stoupí zde v Litomyšli v Novém kostele Církve
bratrské ve čtvrtek 7. září v 19.00 hod. s předná-
škou na zdánlivě známé a tradiční téma Desa-
tera Božích přikázání, která nám přiblíží nikoli
jako zakazující rozkazy, ale především jako osvo-
bodivé slovo Boží milosti. 
Na přednášku vás srdečně zve Štěpán Klásek 

LITOMYŠL – PRONÁJEM OBCHOD / KANCELÁŘ
• 67 m2 na Smetanově náměstí, ENB G.
Č. 1336. Sleva na:  22 000 Kč/měs. + energie
• 100 m2 v historickém centru města,  ENB G.
Č. 1325 Cena: 17 000 Kč/měs. + služby
• 50 m2 s výlohou v přízemí, po rekonstrukci, ENB E
165. Č.1257. Cena: 9 500 Kč/ měsíc

LITOMYŠL – vila se dvěma byty 4+1, garážemi, za-
hradou v klidné lokalitě. ÚT plyn, okna plast. Po-
zemky celkem 741 m2. Možnost kombinace vlastního
bydlení s pronájmem (úhrada hypotéky).  ENB D/163
Č. 1355. Cena: 5 890 000 Kč + provize
LITOMYŠL – pronájem bytu 3+1 (99 m2) s lodžií v cen-
tru. Pokoje průchozí. ÚT plyn,  možnost parkování ve
dvoře. ENB G. Č. 1354. Cena: 9 000 Kč + energie
Ždírec n. Doubravou – Nové Ransko (okr. HB):
Prodej chalupy 1+1 se zahradou 428 m2 na  okraji
obce. Topení plynovými topidly. Velmi pěkné místo
s okolím pro rekreační účel i trvalé bydlení. ENB G.
Č. 1353. Cena: 1 170 000 Kč
SVITAVY – prodej objektu s bytem 3+kk v centru
města. Vhodné pro velké prodejny, restauraci,
byt.dům. Objekt u hlavní frekvent. silnice, zároveň
starobylou uličkou vstup na hlavní náměstí. ENB
E/448. Č. 1351. Cena: 5 600 000 Kč
ČISTÁ U LITOMYŠLE – prodej udržovaného RD 2+1
se zahradou 1 956 m2 v okrajové části obce. Vhodné
k trvalému bydlení nebo k rekreačnímu účelu. ENB
G. Č. 1350. Cena:   850 000 Kč + provize RK
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej venkov. stavení 2+1 se
zahradou na okraji obce. Dům vyklizený, určený k re-
konstrukci. Topení el. přímotopy, vodovod veřejný,
odpady možno napojit na kanalizaci. ENB G.
Č. 1293. SLEVA. Cena: 890 000 Kč 
NĚMČICE (okr. SY) – prodej nebo pronájem provo-
zního objektu vhodného pro zázemí společnosti. Re-
konstrukce realizována v r. 2009–2010 (nová
plastová okna, fasáda, rozvody elektro, ÚT na plyn).
ENB G. Č.1254. Cena: 3 900 000 Kč
TRSTĚNICE – prodej venkovského stavení s obytnou
částí 4+kk, vnitřním dvorem, chlévy, samostatnou
stodolou a zahradou 1 259 m2,  v klidné části obce.
ENB G. Č.1157. Cena: 720 000 Kč
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU – prodej řadového domu
v rekonstrukci na náměstí nedaleko základní školy,
s menší zahradou směřující k řece, ideální k podni-
kání s bydlením. ENB G.
Č. 1240. SLEVA. Cena: 875 000 Kč
LITOMYŠL – prodej komerčního objektu k rekon-
strukci v centru města (plocha: 184 m2). Dvě podlaží
(pův.truhl.dílna), možnost využít podkroví. Výhodná
poloha k podnikání.  ENB G.
Č.869. SLEVA na 1 300 000 Kč

HLEDÁME  pro naše klienty – NABÍDNĚTE
• byty  v Litomyšli 1+1, 2+1, 3+1- prodej i pronájem
• provizi platí kupující
• vysoká úspěšnost prodeje za zajímavé ceny

JSME TU PRO VÁS 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
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Kino Sokol uvede záznamy 
z Metropolitní opery v New Yorku 
Také letos si milovníci opery přijdou v litomyšl-
ském kině na své. Kino Sokol totiž v sezoně
2017/2018 uvede opět záznamy oper z Metropo-
litní opery v New Yorku. Jednou za dva měsíce
mohou diváci od 19 hodin nahlédnout do jed-
noho z nejslavnějších operních domů světa. Se-
zonu odstartuje 19. září 2017 Nabucco Giuseppe
Verdiho, a to v pravdě s hvězdným obsazením.
V záznamu z ledna 2017 řídí orchestr Metropo-
litní opery James Levine. Titulní postavu zpívá
vynikající Plácido Domingo. V náročné roli Abi-
gail, Nabuccovy neústupné dcery, se představí
Liudmyla Monastyrska. Fenenu ztvárnil Jamie
Barton, Russell Thomas Ismaele a Dmitrij Belo-
selskij kněze Zachariáše. 
V listopadu je na programu Mozartův Don Gio-
vanni. Pod taktovkou Fabia Liusiho se v titulní roli
představí Mariusz Kwiecien. Po jeho boku v Met
debutují lotyšská sopranistka Marina Rebeka
a německá sopranistka Mojca Erdmann. V dalších

rolích Ramón Vargas, Luca Pisaroni, Štefan Kocán,
Barbara Frittoli a Joshua Bloom.
V lednu uvidí diváci další z děl Giuseppe Verdiho.
V opeře Don Carlos ztvárnil hlavní roli Roberto
Alagna. Spolu s ním se na jevišti objevili Ferruccio
Furlanetto, Marina Poplavskaja, Anna Smirnova
a Simon Keenlyside. Diriguje Yannick Nézet-
Séguin. 
V březnu uvede Kino Sokol Belliniho operu Puri-
táni. V hlavní ženské roli – Elvíry Walton vystu-
puje hvězda Metropolitní opery, vynikající Anna
Netrebko. V dalších rolích účinkují Eric Cutler,
Franco Vassallo, John Relyea a jiní. Dirigovat
bude Patrick Summers. 
Cyklus 2017/18 uzavře v květnu Pucciniho Bo-
héma s hvězdným pěveckým obsazením
ústřední dvojice – famózní sopranistkou Angelou
Gheorghiu a vynikajícím tenoristou Ramónem
Vargasem. Orchestr řídí Nicola Luisotti. 
Více na www.kinolitomysl.cz Prokop Souček

Litomyšlské hudební večery
Připravili jsme pro vás zajímavou a pestrou na-
bídku koncertů v rámci Litomyšlských hudebních
večerů 2017/2018. Ve čtvrtek 26. října představí
litomyšlská rodačka Lucie Guerra Žáková projekt
Fandango v dnes již neobyčejné kombinaci dvou
cembal a barokních kastanět. V podání vynikají-
cích mladých cembalistek Lucie Guerra Žákové
a Petry Žďárské bude za doprovodu kastanět
představena hudba barokních a klasicistních
mistrů. Světoznámá španělská tanečnice
a hráčka na kastaněty Ludovica Mosca navíc
program ozvláštní o ukázku nejrůznějších barok-
ních tanců. Úterý 14. listopadu můžete strávit ve
společnosti Doležalova kvarteta a flétnisty Petra
Pomkly. V programu uslyšíte díla J. Ch. Bacha, W.
A. Mozarta, F. Borna. Světová operní legenda
Gabriela Beňačková bude hostem vánočního
koncertu malého talentovaného litomyšlského
akordeonisty Tomáše Benedikta Sršně, žáka ZUŠ
Bedřicha Smetany. Dalším hostem koncertu
bude mezzosopranistka Edita Adlerová. Koncert
se bude konat ve čtvrtek 7. prosince ve Smeta-
nově domě. Vánočně vás jistě naladí koncert ve
středu 20. prosince, na kterém se představí
České saxofonové kvarteto a vokální skupina
KrisKrosKvintet. Repertoár obou souborů za-
hrnuje skladby od renesance až po 20. století.
Speciálním hostem koncertu bude David Eben,
který vystoupí jako 5. člen saxofonového sou-
boru. Ve středu 21. února vystoupí Chanson Trio
Coucou ve složení: Radka Rubešová – mezzoso-
prán, Martin Kudrna – klavír, akordeon, Zdeněk
Häckl – housle, Petr Pavíček – kontrabas. Pro-
gram Tria tvoří unikátní úpravy písní z repertoáru
známých francouzských šansoniérů. Ve čtvrtek
15. března se vám představí Trio Bergerettes,
které nese jméno slavného tria Bohuslava Mar-
tinů. Repertoár zahrnuje nejvýznamnější díla
světové triové literatury s důrazem na českou
tvorbu romantickou i tvorbu skladatelů 20. a 21.
století. Na tradiční jarní koncert Litomyšlského
symfonického orchestru se můžete těšit ve
středu 25. dubna. Na koncertě zazní druhé pro-
vedení skladby Stabat Mater skladatele a šéf-

dirigenta orchestru Davida Lukáše. Závěrečný
koncert Litomyšlských hudebních večerů ve
středu 16. května bude patřit FolkloreClassic.
V originálním koncertním projektu na pomezí
vážné a lidové hudby se představí mladá hous-
listka Markéta Janoušková ve spolupráci s Cim-
bálovou muzikou Jiřího Janouška. Na programu
FolkoreClassic zazní úpravy lidových písní a me-
lodií z moravsko-slovenského pomezí. 
Abonentky a vstupenky na jednotlivé koncerty
v prodeji od 11. září do 21. října 2017 v Informač-
ním centru na Smetanově náměstí v Litomyšli
(tel. 461 612 161). Volné vstupenky na jednotlivé
koncerty v prodeji od 24. října 2017. Těšíme se na
vás ve Smetanově domě v Litomyšli!

Jiřina Macháčková 

Vlastimil
v nové sezoně

První část roku skončila pro Vlastimil nejvý-
znamnějším vystoupením. 22. července se ože-
nil dlouholetý dirigent sboru – Martin Profous
a my jsme nemohli chybět.
Pro druhou část roku máme již teď naplánovaný
program: Hubertskou mši v Libčanech a v Luži,
Festival pěveckých sborů v Ústí n. Orlicí, sou-
středění v hotelu Renospond ve Zderazi a ad-
ventní koncerty v Litomyšli a okolí.
Již 155 let působí Vlastimil v Litomyšli a pro udr-
žení tradice sborového zpěvu můžete přispět
i vy. Máte-li zájem, zkoušíme každé úterý od
19.00 hod. v budově ZUŠ „TUNELU”. Zahajujeme
12. září, ale jste vítáni na kterékoliv zkoušce.
Bližší informace můžete získat na emailu: cerna-
lit@gmail.com
Těšíme se na nové členy Hana Černá

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

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

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

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

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

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

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

SALON MANGALA

• BYLINNÁ KOSMETICKÁ
PÉČE TARANI

• AJURVÉDSKÉ MASÁŽE
TERAPIE TARANI

Rektora Stříteského 185, Litomyšl
Adéla Šebekövá, tel. 739 299 255

Zveme opět všechny příznivce 
Country & Bluegrass music 
na naše letošní druhé jam session. 
V restauraci POD KLÁŠTEREM
se struny našich nástrojů rozeznějí 
V PÁTEK 29. ZÁŘÍ.
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.

VII.COUNTRY
VEČER

Koupím pozemek 
i menší plochy vhodný pro výstavbu

RD v k.ú Nedošín a jeho
blízkém okolí.  Tel. 723 429 850

POZVÁNKY 
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Prodej divadelních abonentek
do Smetanova domu začne již 11. září 
Od 11. září 2017 začne v Informačním centru na
Smetanově náměstí prodej abonentek podzimní
divadelní sezóny (pro stávající abonenty). Prodej
nových a nevyzvednutých abonentek bude v in-
formačním centru probíhat od 25. září.
Těšit se můžete opět na čtyři vybraná předsta-
vení. Abonentní cyklus začne 8. října představe-
ním Činoherního studia Bouře s názvem Teď ne!,
ve kterém uvidíte Michala Dlouhého, Kamila Hal-
bicha a další.
Zdařilá inscenace souboru Národního divadla
Brno, která je na programu 4. listopadu, nese
podtitul swingová groteska pro celou rodinu. Le-
gendárního Saturnina autora Zdeňka Jirotky re-
žíroval v Brně Ondřej Havelka.
Třetím titulem je známá Kočičí hra. Představení
v hlavní roli s Pavlou Tomicovou přiveze 27. listo-
padu Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Posledním  abonentním  titulem  je  Báječná
neděle v parku Créve Coeur Divadla Kalich.
V hlavních rolích uvidíte 10. prosince Sabinu

Remundovou, Lucii Žáčkovou, Barboru Munza-
rovou a Ivu Janžurovou.  

Prodej abonentních vstupenek v Informačním
centru Litomyšl 
Prodej abonentních vstupenek podzimní diva-
delní sezony bude zahájen v Informačním cen-
tru Litomyšl od 11. září 2017 pro stávající
abonenty, od pondělí 25. do soboty 30. září
2017 budou v Informačním centru Litomyšl
v prodeji nevyzvednuté uvolněné a nové diva-
delní abonentky.   
Cena divadelního abonmá 1. pořadí 870 Kč /
2. pořadí 800 Kč / 3. pořadí 780 Kč. 
Volné vstupenky budou v předprodeji týden
před akcí v Informačním centru na Smetanově
náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161) nebo v po-
kladně Smetanova domu hodinu před předsta-
vením v den konání.  
Vstupné na jednotlivá představení 350 Kč /
300 Kč             Prokop Souček, Smetanův dům

Na Vyšehradě 1094, Polička  

hledá pracovníky 
na následující pozice:

Pracovník (operátor / ka) 
ve výrobě
• práce ve výrobě elektroniky

(zakázková výroba)
• požadavek na manuální zručnost,

pracovitost
• orientace v jednoduché výrobní dokumen-

taci
• jednosměnný provoz

Technik ve výrobě
• SŠ nebo VŠ vzdělání elektrotechnické
• návrh a realizace zakázkové výroby
• ŘP skupiny B
• jednosměnný provoz

Obsluha CNC / strojní zámečník
• SOU nebo SŠ
• obsluha CNC, jednoúčelových strojů
• jednosměnný provoz

Konstruktér (strojař)
• vzdělání SŠ, nebo VŠ strojní
• výborná znalost práce na PC (3D modelo-

vání)
• znalost technického AJ 
• jednosměnný provoz

Projektový Manager 
• SŠ, nebo VŠ vzdělání technického směru
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 
• vedení projektů
• jednosměnný provoz

Nástup možný ihned
Zajímavé finanční ohodnocení
Firemní benefity

Strukturovaný životopis zašlete na:
info@kmtronic.cz 
popř. volejte 468 008 927 p. Merglová

Ordinace dr. Martince

Do zubní ordinace v Litomyšli 
přijmeme 

ZDRAVOTNÍ SESTRU/
ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKU

na plný pracovní úvazek od 1.11.
(nástup možný ihned). 

Praxe není podmínkou, rádi zaučíme. 
V případě zájmu zašlete životopis 
na vojtechmartinec@seznam.cz 

Pronajmu atypický byt
2+kk v Morašicích. 

Tel. 777 240 274.

Zájmová činnost DDM
Společně se začátkem nového školního roku opět
začínají fungovat zájmové útvary pro děti a stu-
denty a kurzy pro dospělé. Některé sportovní
kroužky svoji poprázdninovou činnost již začaly,
většina kroužků zahájí v druhé polovině září a za-
čátkem října. V nabídce máme volnočasové
útvary, které jsou tradiční a oblíbené, ale samo-
zřejmě jsme připravili i několik novinek. V loňském
školním roce proběhlo několik dílniček pro veřej-
nost zaměřených na háčkování, a tak letos nabí-
zíme, nejen děvčatům, možnost takto tvořit
pravidelně. Vedle základních technik háčkování
a orientace v návodech nebudou chybět ani další
ruční práce (vyšívání, pletení a šití). Na základě
velké obliby a poptávky jsme se nově rozhodli ote-
vřít pro děti od 8 let kroužek Parkour. Atraktivní
pohybová aktivita spojující prvky akrobacie
a gymnastiky je v současné době velmi oblíbená
a využívá přírodní i umělé překážky ve veřejném
prostoru. Pod vedením našeho certifikovaného
vedoucího ale bude možné trénovat pouze v tě-
locvičně, kde budou zajištěny bezpečné dopady
a snížené riziko zranění. Další novinky, které není

potřeba dlouze představovat, jsou Šachy a Bad-
minton. Vzhledem ke zvýšenému zájmu rodičů
dětí v předškolním věku o kroužky Gymnastika
a Keramika letos nově otevíráme skupinky pouze
pro tuto věkovou kategorii. 
Sledujte, prosím, aktuální časový rozvrh a místa
schůzek na www.litomysl.cz/ddm, kde jsou uve-
deny i další důležité informace. Přihlášky do zá-
jmové činnosti si můžete vyzvednout v DDM,
v základních školách, v informačním centru nebo
na městském úřadě.
Jsme velice rádi, že se rozběhly stavební činnosti
v budově bývalé ortoptiky na ulici Dukelská, ale
v letošním školním roce ještě zahájíme v areálu
2. MŠ (ul. 17. listopadu). O stěhování, které nás čeká
v průběhu roku 2018, budeme včas informovat.
I když máme za sebou příjemné období prázdnin,
ve kterých jsme organizovali 2 velké pobytové tá-
bory, 6 příměstských a 1 vodácký pobyt pro rodiny
na Vltavě, musíme již nenávratně začít myslet na
školní povinnosti, a tak tedy přejeme všem žákům,
studentům, ale i rodičům, aby byly pro ně co nej-
příjemnější. Josef Štefl, ředitel

Tajemství pánevního dna
Terapie ozdravení, prokrvení a navrácení pru-
žnosti pánevního dna
Zdravé pánevní dno je pružné jako trampolína.
Citlivě reaguje nejen na pohyby těla, ale také na
naše emoce a vjemy z okolí. Pokud není pánevní
dno zdravé, pružné a odolné, může být stažené,
až křečovité, nebo povolené. V prvním případě
nám do těla neproudí dost energie, ve druhém
případě nám energie z těla rychle uniká ven. Vý-
sledek je stejný. Vyčerpanost, únava a nedosta-
tek energie, přestože se snažíme o sebe
pečovat, cvičit i zdravě jíst.
Terapie ozdravení, prokrvení a navrácení pru-
žnosti pánevního dna nás naučí:
Jak správně cvičit a harmonizovat svalové vrstvy
pánevního dna, jak správně dýchat až do pánev-
ního dna, jak naslouchat svému tělu a jakým
způsobem získat zpět svou životní sílu, ale také
si ji udržet.
Terapie oživení pánevního dna pro ženy je kon-
cept práce s pánevním dnem zahrnující tři důle-
žité roviny:
– tělesnou/ fyzické tělo

– emoční/psychika a psychosomatika
– energetickou/ energie a vitalita
Pro koho je kurz a cvičení vhodné? Cvičení je
vhodné pro ženy s gynekologickými potížemi
i ženy zdravé, které chtějí cvičit preventivně
nebo pro radost a které si chtějí prohloubit kon-
takt s tématy a energií svého pánevního dna.
Během workshopu si ukážeme jednoduchou
a účinnou sestavu cviků zdravotních, psychoso-
matických i energetických a také nahlédneme
své pánevní dno jako sval dýchací.
S čím dokáže cvičení pomoci? S poklesem pá-
nevního dna a dělohy, močovou inkontinencí,
bolestmi v zádech, s menstruačním či premen-
struačním syndromem, hormonální disbalancí
a obnovením vitality. 
Kurz je uzavřený celek a je zapotřebí absolvovat
všechny jeho části.
Bližší info a přihlášky: Jana Krejzová, certifiko-
vaná lektorka školy pánevního dna a cvičitelka
jógy, mob. 777 188 977 nebo Míla Bohunická, Cen-
trum Spontanea email: milam28@seznam.cz, tel.
605 478 812                 Jana Krejzová

POZVÁNKY 

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo: Škola Praktické numerologie, Karma
a charakterové rysy člověka s Pavlem Polokem
• Seminář setkávání se svými vnitřními průvodci
s Ing. Eliškou Bečkovou • Setkání na statku Bul-
vových z Makova • Euro Nascar: Doubek si vy-
zkoušel německý Hockenheimring • Vrchol letní
sportovní sezóny v Moravské Třebové
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Pozvánka na cestopisnou
přednášku s Ladislavem Ziburou
Ergotep CSR Institut o.p.s. vás zve na cestopis-
nou přednášku s Ladislavem Ziburou. Přednáška
se uskuteční v budově Ertogotepu v Proseči
30. října 2017 od 17.00 hodin 
Kdo je Ladislav Zibura? Ladislav Zibura se naro-
dil 15. června 1992 v Českých Budějovicích. V 16
letech s přáteli začal pořádat festival Budějo-
vický Majáles, ze kterého se jim podařilo vybu-
dovat jednu z největších neziskových akcí
v České republice. Na svou první pouť Zibura vy-
razil v roce 2011, krátce po maturitě. 900 kilome-
trů dlouhá cesta do Santiago de Compostela ho
nadchla a rozhodl se v poutnictví pokračovat.
Navázal třemi dalšími cestami – v roce 2012 se
pěšky vypravil na 1 400 kilometrů dlouhou cestu
z domova do Říma, v roce 2013 ujel 3 000 kilo-
metrů na kole na cestě k Severnímu moři a naz-
pět, v roce 2014 pak pěšky ušel 1 400 kilometrů
na cestě do Jeruzaléma. Mladého poutníka ne-
motivuje víra, nýbrž touha po dobrodružství
a poznávání lidí.

Již od roku 1998 se v Litomyšli každý pátek
o prázdninách bavíme a od roku 2000 tím záro-
veň pomáháme i znevýhodněným či postiženým
dětem. To je hlavním motem známé celostátní
sbírky Pomozte dětem, kterou spravuje Nadace
rozvoje občanské společnosti – bavte se a po-
máhejte dětem!    
Také v rámci letošního devatenáctého ročníku
Toulovcových prázdninových pátků jste házeli
do kasičky kuřátka Pomocníčka drobné i větší
peníze. Letos bylo během osmi prázdninových
pátků vybráno úctyhodných 34 071 Kč. Celkem
máme za sebou již neuvěřitelných 166 Pátků,
během kterých bylo vybráno téměř 640 tisíc Kč!  
Děkujeme vám, že i v době, kdy máte někteří tzv.
hlouběji do kapsy, jste ochotni pomáhat těm,
kteří se nemají tak dobře jako vy!  
Nadace rozvoje občanské společnosti rozděluje
každoročně výtěžek sbírky v rámci veřejného vý-
běrového řízení. Peníze jsou určeny pro nezi-
skové organizace poskytující různé druhy služeb
a pomocí dětem do 18 let, žijícím v České repub-
lice. Uzávěrka pro podání žádostí na podporu in-
dividuálních projektů byla stanovena na 13. října
2017 a 15. února 2018.  
Pravidla a podmínky přidělování dotací nale-
znete na www.pomoztedetem.cz.
Věříme, že jste si letošní léto na Špitálku užili
a již teď se na vás těšíme na viděnou první pátek
o prázdninách 2018, kdy budeme slavit jubilejní
20. ročník tohoto celoprázdninového maratónu
pohádek, koncertů a dobré nálady.

Za organizátory Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Projekce Kinematografu bratří Čadíků, které se
uskutečnily v prvním srpnovém týdnu, přilákaly
na Smetanovo náměstí každý večer několik set
diváků. Na dobrovolném vstupném, jehož výtě-
žek byl věnován na konto Nadace Charty 77 -
Konto Bariéry, se v Litomyšli vybralo 14 702
korun.                 Prokop Souček, Smetanův dům

Jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO II Lito-
myšl děkuje společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS
CZ, s.r.o., za finanční dar městu Litomyšl na po-
řízení hasičského vybavení. Za tyto prostředky
byly zakoupeny dva tablety včetně držáků do
aut se softwarem GINA, které zrychlí, zjednoduší
a zefektivní výjezdy k zásahům. Dále bychom
chtěli poděkovat městu za zprostředkování a za
dokoupení plné verze daného softwaru.

Za HZS JPO II Litomyšl velitel jednotky
Zdeněk Vodehnal

Toulovcovy
prázdninové pátky
pomáhají dětem! 

Kinematograf
pro Konto Bariéry 

Hasiči děkují

Zibura se mimo jiné objevil i v Show Jana Krause
a Všechnopárty, proslul také svým recesistickým
výstupem v soutěži AZ-kvíz. Se svými neotře-
lými cestovatelskými projekcemi plnými vtipu
vyprodával kina po celé republice. Jeho první
kniha o cestě do Jeruzaléma se vyprodala
během tří dnů. Nyní se připravuje na vydání své
další, již třetí knihy o cestách do Gruzie a Armé-
nie.                  Jan Pospíchal, foto: archiv Ergotepu 
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přední český dodavatel komerčních 
tiskovin se sídlem v Litomyšli

www.hrg.czPřijďte se podívat. Za návštěvu nic nedáte!:)

přijme muže či ženy na pozice:

• pracovnice knihárny
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po–Pá, postup na další pozici možný
Co vás čeká: ruční práce na dokončujícím zpracování, např. skládání, 

výroba kalendářů, polepování bloků, vlepování, balení
Co očekáváme: pečlivost a manuální zručnost
Kontakt: Josef Kopecký – kopecky@hrg.cz , mobil: 606 627 424

• strojník – obsluha řezacího centra 
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po–Pá, postup na další pozice možný
Co vás čeká: řezání papíru na automatickém řezacím centru
Co očekáváme: pečlivost, manuální zručnost, fyzickou zdatnost, 

chuť učit se novým věcem
Kontakt: Josef Kopecký – kopecky@hrg.cz, mobil: 606 627 424

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

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

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

Kontakt: Ondřej Lukáš – lukas@hrg.cz, mobil: 602 648 780

Nabízíme velmi pestrou práci  (jsme zakázková výroba – každá zakázka je jiná!) v moderní rodinné tiskárně, 
čisté a pěkné pracovní prostředí, firemní benefity, individuální přístup ke každému zaměstnanci.

Příklady z firemních benefitů:  stravenky v hodnotě 80 Kč/den, příplatky za odpolední a noční směnu 
nad rámec zákona (odpolední +10 Kč/hod., noční +20%/hod. min. 20 Kč/hod.), 
výkonostní prémie, prémie za splnění plánu firmy, možnost domácí práce, různé firemní akce atd.
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Ušetřete na společném
nacenění energií
Po pozitivních zkušenostech jiných měst a obcí
jsme se rozhodli uspořádat výběr dodavatele
plynu a elektřiny pro všechny domácnosti po-
mocí elektronické aukce. E-aukce je nejefektiv-
nější způsob, jak získat nejlepší cenu za elektřinu
a zemní plyn. Občané se touto cestou vyhnou
jednání s podomními prodejci, nevyžádanými te-
lefonickými nabídkami a neriskují podpis nevý-
hodné smlouvy. Při užití e–aukce jsou podmínky
dodávek dopředu stanoveny, lze očekávat fi-
nanční úsporu v desítkách procent. 
Na internetu můžete také nalézt různé srovná-
vače cen elektřiny a zemního plynu. Ovšem tyto
srovnávače jsou zaměřené na jednotlivé domác-
nosti, ne pro hromadné nacenění. Hlavní cíl e-
aukce je získat pro občany co nejnižší cenu
a výhodné obchodní podmínky ve smlouvě. 
Město Litomyšl není do vztahu mezi prodejcem
a odběratelem přímo zapojeno, plní jen roli zpro-
středkování poskytovaných informací. Na rozdíl
od prodejců, kteří se nás snaží cíleně přimět
k nákupu, v e-aukci vítězného dodavatele pře-
dem neznáme, je to průhledná veřejná soutěž,
ve které uspěje ten, kdo nabídne nejnižší cenu
a souhlasí s podmínkami. 
Občané, kteří se do e-aukce přihlásí, nic neriskují
a dopředu se k ničemu nezavazují. Čím více
občanů se do společného nákupu zapojí, tím

zajímavějším zákazníkem pro energetickou spo-
lečnost budeme. 
Využijte této příležitosti spojit nákup energií
s ostatními občany a ušetřit nemalé peníze. 

V e-aukci vám garantujeme: 
Výraznou úsporu nákladů za silovou elektřinu
a zemní plyn 
Žádné předčasné závazky, rozhodujete se až na
základě výsledků společného nacenění energií 
Žádné poplatky za zprostředkování ceny energií 
Veškeré administrativní záležitosti zařídíme za
vás 

Co k tomu potřebujete?
Kopie vašich současných smluv s dodavateli
elektrické energie a zemního plynu (včetně
všech dokladů a obchodních podmínek) a kopie
ročních vyúčtování vaší spotřeby elektrické
energie a zemního plynu můžete přinést na kon-
taktní místo: Informační centrum Litomyšl, Sme-
tanovo nám. 72 do konce září. Podklady a žádost
o účast lze zaslat také elektronicky na emailovou
adresu: drimal@nakupyvaukci.cz nebo pomocí
registračního formuláře uvedeného na webo-
vých stránkách www.nakupyvaukci.cz
Během října proběhne e-aukce. Výsledky e-
aukce budou přihlášeným občanům zaslány pí-
semnou či elektronickou formou. Na základě
výsledků e-aukce se každý může rozhodnout,
zda podepíše smlouvu na elektřinu/plyn s vítě-
zem e-aukce, či nikoliv. 
V případě dotazů se na mě můžete obrátit, tel:
604 94 39 22. Tomáš Dřímal

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. Znaková řeč pro slyšící
batolata je snadný a přirozený způsob, jak se
dorozumět s vaším dítětem ještě před tím, než
je schopné mluvit. Rodiče jsou někdy překva-
peni, 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 se slyšícím mi-
minkem komunikovat pomocí znaků, přihlaste
se na seminář pro rodiče, který se uskuteční dne
7. října od 13 hodin v rodinném centru. Na semi-
náři se naučíte prvních 16 znaků a odnesete
domů dalších 100 znaků. Rezervace u Mgr. Ivy
Sedláčkové, 739 627 214, iva.sedlackova1@se-
znam.cz, www.vyvojditete-litomysl.cz.

Iva Sedláčková

Zpívej a cestuj
s KOSem po světě
Pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl
přijme do svých řad nové pěvce tenory a basy.
Kvalitní mládežnický sbor nabízí zajímavé hu-
dební projekty různých žánrů, zahraniční turné,
prima partu a spoustu obohacujících a nezapo-
menutelných zážitků. V letošním roce KOSáci
absolvují opakované turné do USA rozšířené
o Kanadu. Za rok svůj pěvecký um předvedou
posluchačům v Japonsku. Případní zájemci,
hlaste se u sbormistra Milana Motla. Pěvecká
zkušenost není závadou, ve sboru se vše na-
učíte. Těšíme se na Vás! Milan Motl

Řádková inzerce
Prodám levně nové pracovní oblečení pro ku-
chaře. (6x rondon + kalhoty, velikost 53 2B (XL).
Tel.: 728 969 360 • Prodám zachovalé pánské
trekingové kolo Author Classic. Rám 18", kombi-
nace modrá/zelená. Tel: 777/241560

CIMBRIA HMD, s. r. o. LITOMYŠL
hledá pro svůj provoz v Litomyšli pracovníky 
na pozici

PLC programátor/ka
POŽADUJEME
• SŠ/VŠ vzdělání – elektro
• znalost programování PLC (výhodou znalost

alespoň jednoho z těchto automatů:
Mitsubishi, Siemens nebo Allen Bradley)

• základní komunikativní znalost anglického jazyka
• ochotu cestovat i mimo republiku
• osvědčení o odborné způsobilosti podle §6 nebo

5 vyhlášky číslo 50/1978 Sb.
• ŘP skupiny „B“
• komunikativnost, flexibilitu a samostatnost

NABÍZÍME
• zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené; 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní 
připojištění; každoroční odměnu ve výši
měsíčního platu; firemní stravování; nadstan-
dardní příplatek za práci přesčas o víkendu)

• pracovní smlouvu na dobu neurčitou

V případě zájmu nám zašlete Vaše životopisy
na jar@cimbria.com, či nás kontaktujte
prostřednictvím telefonu na čísle 464 601 301.
Těšíme se na Vás!

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

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

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Londýn
z Pardubic?
Sen se stal
skutečností!
Chcete vidět Big Ben, Tower Bridge, vyzkoušet
Londýnské oko nebo vyrazit za nákupy na Ox-
ford Street? Město historických památek a vý-
hodných nákupů otevřelo své brány pro cestující
z východních Čech, ale také třeba z Kolína, či Ji-
hlavy. Anglický skvost na řece Temži se tím stává
ještě dostupnější. Největší evropská nízkonákla-
dová letecká společnost Ryanair ve spojení s Le-
tištěm Pardubice od 5. září otevírá novou přímou
linku Pardubice-Londýn. Od podzimu navíc při-
vítá cestující nový moderní terminál. „Výstavba
terminálu nabídne cestujícím moderní pohodlné
prostory a doplňkové služby i novou příjezdovou
komunikaci,” uvedl náměstek hejtmana pardu-
bického kraje pro dopravu Michal Kortyš.
Nejlepším obdobím k prohlídce Londýna je září
a říjen. Obvykle bývá teplo a minimum dešťů. Za
nákupy je nejpříhodnější vyrazit hned po Novém
roce, kdy jsou výprodeje v plném proudu, ovšem
díky posilující koruně jsou zde nákupy výhodné
po celý rok. Můžete navštívit i Britské muzeum,
které je jedním z největších a nejvýznamnějších
center historie a kultury na světě, a vstup je,
světě div se, zdarma jako v celé řadě dalších lon-
dýnských muzeí a galerií.
Pro mnoho z nás je Letiště Pardubice svou blíz-
kostí velmi dobře dostupné a proti jiným letištím
světa nabízí další velkou výhodu – parkování
zdarma. Odlety do Londýna a zpět budou 3x krát
týdně, a to v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od lis-
topadu ke komfortu připočtěme ještě nový ter-
minál. Ceny letenek začínají od neuvěřitelných
799 Kč (pokud však budete mít štěstí, můžete
pořídit letenky v akci ještě levněji)! „Letiště Par-
dubice očekává, že tuto linku může využít kolem
padesáti tisíc lidí ročně. Lety se pro velký zájem
dobře plní, doporučujeme proto cestujícím, aby
si výhodné letenky pořídili v předstihu,” řekla
nám ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

Hana Šmejkalová

Nové knihy
v litomyšlské
knihovně
Cílek, Roman – Jsem připraven, můj Pane, Salva-
tore, R. – Neverwinter. III., Wittek, Jiří – Společné
chromozomy, Houserová, Eva – Zlo jako alibi,
Bradbury, Ray – Ilustrovaný muž, Kalfar – Kos-
monaut z Čech, Higgins – Dokonalá partie,
Dashner – Kód horečky: 2. prequel, Cornwell –
Lhostejné srdce, Robinson – Poslední anglická,
Marsons – Tichá modlitba: případy, Sterneck –
Smrt budějovického, Trent – Vraždy aristokra-
tek:, Beaton, M. C. – Agatha Raisinová a, Sab-
bage – Zaříkávačka rakoviny:, Morton, Kate –
Ztracený slib, King, Stephen – Colorado Kid,
Quick, Amanda – Dívka, která věděla, Cartland –
Domov lásky, Černucká – Půlnoční vrah, Rottová,
Inna – Třicet sezon lásky, Doyle – Vendeta: cy-
klus Krev za, Balci, Güner – Arabboy aneb jak se
žije arabským chlapcům v Evropě

PRONAJMU
renovovaný přízemní BYT 3+1

ul. 9. května 649 (vedle gymnázia) 
nájemné 10 000 Kč + energie 

telefon: 723 985 054
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ŽALUZIE ZAVORAL
PROVÁDÍME PRODEJ A MONTÁŽ: vnitřních a vnějších
žaluzií, venkovních rolet, látkových roletek, markýz, pergol, sítí.

NAVŠTIVTE NAŠI NOVĚ OTEVŘENOU VZORKOVNU
na adrese: Mařákova 279, Litomyšl (u jídelny Rettigovka)
Tel. 777 663 739

Letní škola animace slaví 10. narozeniny, 
účastníci si letos zkoušeli tvorbu virtuální reality
Talentovaní animátoři jezdí už
několik let s železnou pravidel-
ností do Litomyšle, aby se pod
dohledem zkušených es tohoto
oboru zdokonalovali v moderních
trendech. Organizátora Anomalie
DAVIDA TOUŠKA jsme se zep-
tali, v čem je letošní kulatý ročník
speciální.

 Od kdy do kdy jste v Lito-
myšli? 
Tento rok oslavujeme 10 let exis-
tence programu Anomalia. V Li-
tomyšli jsme již 8. rokem, a tak
mohu odpovědět, že prakticky
pravidelně po skončení Sme-
tanky až do září. Někdy jsme bý-
vali u zámku až do konce září, vždy záleží na
počtu kurzů, které jsme si na léto naložili. Toto
léto končíme 8. září laboratoří na vývoj výtvar-
ných konceptů pro animovaný film, kam si
účastníci přinesou své projektové záměry
a budou dva týdny pracovat na zkvalitňování
svých dovedností a skutečných projektů. 

 Kolik přijelo studentů? 
Toto léto se u nás postupně vymění 44 účastníků.
V zásadě jsme jim přestali říkat „studenti”, jelikož
to nejsou začátečníci, ale profesionálové, kteří se
chtějí ve svém oboru rozvíjet a posunout o další
úroveň. Jsme moc rádi, že polovina všech účast-
níků je z řad českých tvůrců. Chceme se zasadit
o to, aby platforma Anomalia sloužila a motivo-
vala ještě větší skupinu českých profesionálů k sy-
stematické účasti v průběhu řady let jejich kariéry,
jelikož náš obor je o celoživotním vzdělávání. 

 Má letošní ročník nějaké speciální téma? 
Ano, toto léto jsme si poprvé zkusili seznámení
s virtuální realitou (VR), která je zcela novým fe-
noménem v oblasti digitálních technologií a sdí-
lení obsahu. Chtěli jsme se přidat k pomalu, ale
jistě rostoucí skupině odborníků, kteří se s touto
technologií seznamují a hledají nové možnosti
uplatnění. Pro tvůrce od animovaného filmu je
zásadní hledat v dnešní době nové distribuční
formáty, způsoby, jak svá díla dostat k divákům
pomocí technik, technologií, nástrojů a způsobů
vyprávění příběhů. VR je zcela nový jev a nikdo
na světě neví, co z toho bude, jestli se ujme ma-
sově nebo bude jen okrajovým specifickým zá-
žitkem užitečným v konkrétních oblastech
a situacích,  nebo se stane masovým nástrojem
podobně jako chytré telefony. Proto je důležité
se s touto technologií začít seznamovat co nej-
dříve a co je důležité, technologie samotná zí-
skává svůj význam až podle úspěchu a užití
obsahu, který tato technologie zprostředkovává.
Kvalitní obsah dnes ještě moc neexistuje, ale je
evidentní, že o kvalitě a druhu obsahu budou
rozhodovat tvůrci od animovaného filmu a z her-

ního průmyslu, protože mají již
dnes k VR nejblíže. 
Do Litomyšle jsme si tak pozvali
i Marka Oftedala, který pracoval
jako animátor řadu let pro studio
Pixar a dnes režíruje a animuje
krátké filmy Google Spotlights
Stories, které společnost Google
vyrábí jako zážitkové krátké
filmy pro mobilní VR. Ve spolu-
práci s naší produkcí 3Bohemi-
ans jsme připravili krátký film,
který jsme přivezli do Litomyšle,
na kterém účastníci pracují
v kreativním týmu a společně
animují a přemýšlí, jakým způ-
sobem udělat z krátkého filmu
zážitek pro mobilní VR. Tato la-

boratoř pro vývoj animovaného obsahu byla
velmi populární, měli jsme zde supervizora ani-
mace ze slavného studia ILM, Travis Tohill, který
přijel jako účastník, aby se seznámil s VR. I takto
zkušení profesionálové jezdí do Litomyšle za
vzděláváním, jelikož Anomalia je v mnoha ohle-
dech celosvětově jediným místem, které je ur-
čené pro vzdělávání profesionálů.   

Jaké máte ohlasy na letošní ročník? 
Na tuto otázku je nejlepší odpovědět přes odkaz
na náš video blog, www.anomalia.eu/video-
blog/, kam průběžně umisťujeme krátká videa
s účastníky a lektory. Sami se tak můžete sezná-
mit s pozadím Anomaliaa názory účastníků
a hostů. Zdá se, jako každé léto, že jsou účastníci
nadšeni. Ani nás to nepřekvapuje, protože sa-
motná Litomyšl nám vytváří prostředí, které vy-
tváří nezaměnitelnou atmosféru. Jak se Mark
Oftedal a Travis Tohill shodli nezávisle na sobě,
bez Litomyšle by nebylo možné stvořit tak
úspěšné prostředí a program, který dnes rezo-
nuje svou reputací po celém světě moderního
animovaného filmu pro své kouzlo a úroveň let-
ního zážitku. Každý si z této zkušenosti bere
nové hodnoty bez ohledu na úroveň počátečních
dovedností, se kterými do Litomyšle přijeli. 

 Můžete prozradit, o čem bude letošní
krátký film, který se studenty připravujete? 
Krátký film Astronoyed je o astronautovi, který
objeví novou planetku a chce ji získat pro pla-
netu Zemi. Na planetce ale žije mnoho malých
vetřelců, kteří jsou veselí, hraví a rozverní, což
našemu astronautovi leze natolik na nervy, že
se rozhodne planetku zničit atomovou bombou.
Název filmu je spojením dvou anglických slov
astronaut a annoyed, nazlobený.   
V budoucnu bychom moc rádi zaměřili ještě více
program Anomalia na podporu vývoje nových
projektů, jelikož jsme za uplynulých 10 let získali
zkušenosti a představy o našem oboru a regi-
onu, že jsme došli k závěru, že obor animova-
ného filmu u nás potřebuje pomoc s vývojem

kvalitních, profesionálních projektů, které jsou
připraveny na takové úrovni a ve formě, se kte-
rou mohou tvůrci oslovit investory na světových
trzích. Vývoj nových značek v animaci je činnost,
která, věříme, může pozvednout českou tvorbu
zpět na světovou úroveň. Musí ale vznikat nové
profesionální značky, nové postavy a následně
jejich příběhy. V tom vidíme budoucnost pro-
gramu Anomalia. -mv-

V sobotu 12. srpna se v Suché u Litomyšle v areálu
Jezdeckého klubu Hřebčín Suchá konaly další par-
kurové závody. V rozpisu závodů byly soutěže od
Hobby 80 cm až po S**, v rámci závodů se také
rozhodovalo o medailích v Oblastním mistrovství
dětí a juniorů.
Soutěžní den zahajoval parkur Hobby do 80 cm na
limitovaný čas, kde nejúspěšnější byla Denisa Pro-
kopová a Lucky Illyrius (JK Lanškroun při SZŠ). Je-
jich odchylka od limitu 62 sekund byla 0,31
sekundy.
Druhou soutěží byl parkur stupně „Z”, také na li-
mitovaný čas. O neuvěřitelné 0,02sekundy se od
limitovaného času odchýlila Lucie Miřejovská
a Garocky (JS Mnětice). Tento čas nikdo do konce
soutěže nepřekonal, tudíž zaslouženě zvítězily.
Následovalo Mistrovství VČO dětí. Do soutěže na-
stoupilo pět dvojic, ze kterých dvě dvojice dokon-
čily základní kolo parkuru bez trestných bodů.
První do rozeskakování nastoupila Kateřina Per-
thenová ml. V sedle Cher DK (Stáj Perthen) a po-
dařilo se jí parkur překonat rychle a bez chyby.
Richard Horáček, který se pral o zlatou medaili, se
však s koněm Ramzes Aha (JS AHA Nemojov) ne-
vyhnul jednomu zaváhání a obdržel 4 trestné
body. Kateřina se stala tedy dětskou oblastní
mistryní, navíc se svým druhým koněm ještě do-
sáhla na bronz, jelikož měla nejrychlejší čas
z jedno chybových dvojic. Richard se musel spo-
kojit s medailí stříbrnou. Bramborovou medaili si
z OM odvážela Bára Marková v sedle Brooklina (JS
Mnětice) s jednou chybou v základním kole, pátá
byla Lara Severová a Sig reprezentující JK Útěchov.
Parkur stupně „ZL” byl nejobsazenější soutěží dne,
startovní listina čítala 50 dvojic. Parkur s náva-
zným rozeskakováním zajela nejrychleji a bez-
chybně Vanda Tmějová a Žillien Taurus Trans
(JKHS). Druhý a třetí byl Filip Tošovský (JPS Vanice)
v sedle svých dvou koní Lord Licca a Hádanka Z.
Pátou soutěží sobotního programu bylo
Mistrovství VČO juniorů. Na startovní listině bylo
13 dvojic, ze kterých šest dokončilo základní kolo
bez chyb, a postoupilo tak do napínavého rozeska-
kování. Poslední startoval v rozeskakování Filip To-
šovský a již věděl, že musí překonat výsledek
předchozí jezdkyně Anny Šolcové s Grün (JS Mně-
tice), která zajela bezchybné a rychlé rozeskako-
vání. Filip ale nikde nezaváhal a po skvěle zajetém
parkuru zaslouženě zvítězil. Anna si z MVČO od-
vážela stříbrnou medaili, bronz brala Vladimíra Pe-
chanová a Riva Riva (JS Pastviny Pilníkov), která
v rozeskakování jednou chybovala, ale měla rych-
lejší čas než Vanda Tmějová se stejným bodovým
zatížením. 
Vrcholnou soutěží byl parkur s hendikepem „L**”,
„S**”. Parkur byl s návazným rozeskakováním, kde
se nejlepší výsledek povedl domácímu Jakubu Pe-
trusovi v sedle Corlensky LK. Druhá dokončila par-
kur Nikola Drdlová a Manon 5 (JK Farma pod Lípou),
třetí byla Ing. Štěpánka Zavoralová a Karen 5.
Skokový program pokračuje na Suché 30. 9. a 1.10.
dalšími závody Oblastního mistrovství, tentokrát
pro družstva, mladé jezdce a seniory.

Michaela Javůrková 

Srpnové závody
v Suché
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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 nej-
menších dětí až po výuky plaveckých způsobů
dětí batolecího a předškolního věku. Cílem pla-
vání je otužování, nácvik a postupné zdokonalo-
vání nejdříve základních plaveckých dovedností,
později plaveckých pohybů a nakonec plaveckých
způsobů. Výuka probíhá hravou, citlivou a nená-
silnou formou napodobování rodičů a instruktorů,
a to za doprovodu básniček a písniček. Do kurzů
je možné se hlásit od 6 měsíců do 6 let. Děti jsou
do skupin rozděleny podle věku a pokročilosti. In-
formativní beseda pro nové zájemce proběhne
18. září v 17 hodin v rodinném centru. Podzimní
blok začíná již 23. září 2017.
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

Za deštivého počasí viděli diváci 6. srpna další
díl Mez. MČR motokrosařů, tentokrát na velice
náročné, zrádné trati v jihočeské Kaplici. Lito-
myšlský Orioňák – Petr Bartoš (KTM) měl sice
tady dva slušné starty (MX1), ale později se vždy
začal propadat a v cíli obsadil nakonec páté
a šesté místo. Na domácím okruhu bezpečně
zase kraloval Martin Michek (Buksa/Ados KTM
RT). Na blátě se nedařilo v kubatuře MX2 ani Jo-
náši Nedvědovi (Orion Racing KTM) a za celkově
13. pozici bral pouze 16 bodů. Po zranění ruky se
v Kaplici radoval z vítězství Francouz Sulivan
Jaulin (Buksa/Ados KTM RT). V ženské kategorii
se již uzdravila Jana Antošová (Orion Racing
KTM), ale i ona měla po pauze na těžkém terénu
problémy, výsledkově brala dvanáctou příčku.
Slovák Ivan Černý (Orion Racing KTM) ve Vete-
ránech bojoval vždy ze zadních pozic, nakonec
mu bylo útěchou páté respektive sedmé místo.
Radost nám ovšem udělal jezdec v kategorii Ve-
terán nad 50 let – Jiří Vávra (Orion Racing KTM)
a jako jediný v Kaplici z týmu vystoupil na bednu
jako stříbrný!
Šampionát se 20. srpna přemístil do západočes-
kého Stříbra předposledním sedmým podnikem

sezony. Za krásného počasí si už předčasně za-
jistil zde v pořadí čtvrtý titul Mez. mistra ČR – Mi-
chek v hlavní třídě MX1. Zkušený Bartoš neměl
tentokrát dobrý den na starty, z tohoto důvodu
čelo doháněl a po odmávnutí šachovnicovým
praporem byl vždy 2x sedmý. V seriálu Petr prů-
běžně klesl o jednu příčku z druhé na třetí za
Slováka T. Šimka (Suzuki), ale rozdíl mezi nimi –
je pouze jednobodový! Také Maďar Bence Szvo-

boda (Buksa/Ados KTM RT) se již raduje z prv-
ního českého titulu v MX dvojkách. Skvělý – Ne-
dvěd výsledkově napodobil bronzové Petrovice,
letos již potřetí vystoupil na stupně vítězů. Ve
Stříbře doslova vydřel dvakrát třetí příčku,
v jasně nejvíce mezinárodně nabité kubatuře
MX2 a navíc pozičně tady byl nejlepší z českých
motokrosařů! Jonáš si také polepšil o jedno
místo v MMČR a v průběžné klasifikaci
mistrovství je už šestý. Antošová se již po zra-
nění dobře rozjíždí a zde brala solidní umístění
(7/5). I ve Stříbře si dojela předčasně pro kýžený
primát jasná favoritka soutěže trojnásobná
mistryně světa Němka Steffi Laier (Buksa/Ados).
Ve Veteránech nám udělal bronzovým umístě-
ním další radost Slovák Černý a výsledkově se
vrátil v šampionátu na třetí příčku. Titul má za-
slouženě na dosah M. Žerava (MAX 2, Suzuki),
který letos nepoznal přemožitele. Finálový 8.
závod, vyvrcholení letošní motokrosové sezony,
uvidí diváci 17. září ve Vranově u Brna.

Petr Kovář

Ve Stříbře se předčasně rozdávaly tituly, Bartoš a Černý třetí



26

Basketbalový klub přijímá děti od 5 do 10 let
Pokud vaše děti baví pohyb a chcete, aby dělaly
kolektivní sport, pak vás bude určitě zajímat, že
basketbalový klub ADFORS Basket Litomyšl
stále přijímá nové členy – chlapce i dívky ve věku
od 5 do 10 let.
Děti ve věku 5 – 8 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 – 6 let (ročníky 2011 – 2012) trénují
každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. v tělocvičně
2. ZŠ U Školek (červená). Děti ve věku 7 – 8 let
(ročníky 2009 – 2010) trénují každý čtvrtek od
15.30 do 17.00 hod. v městské sportovní hale.
První trénink s informační schůzkou pro rodiče
proběhne ve čtvrtek 7. září.

Děti ve věku 9 – 10 let (ročníky 2007 – 2008): 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 7. září.
Kromě již stávajících členů rádi přivítáme i nové
tváře, které naváží na úspěšná současná druž-
stva, jež pravidelně získávají krajské medaile
a vloni i medaili republikovou. 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 baske-
ťáky a nové baskeťačky. 

Martin Šorf a Josef Štefl

Atletické
okénko 
Tento měsíc se v Litomyšli uskutečnily 2 tradiční
atletické podniky. Nejdříve to byl Jandíkův šesti-
boj za početné účasti vícebojařů. Již po několi-
káté i letos zvítězil domácí Pavel Baar před
moravskými atlety Hromčíkem USK Brno, Ošme-
rou Břeclav a Pokorným z AK Olomouc. Mládež-
nické kategorie ovládli chlapci i děvčata z AC
Pardubice. Letní mítink v průběhu londýnského
mistrovství světa přilákal do Litomyšle atlety
z 28 oddílů celé republiky, např. z osmi praž-
ských oddílů, mezinárodní účast zpestřila i sku-
pina atletů z Dukly Banská Bystrica. Mezi
účastníky nechyběli ani naši reprezentanti, mj.
nejrychlejší sprinter Veleba z Dukly Praha (60 m
– 6,77,100 m - 10,44), nejlepší naše diskařka
Staňková z Kladna nebo kvalitní koulaři Novák,
Stašek. Litomyšlští atleti prázdninové přestávky
využili i při startech jinde. Zde vyniká vystoupení
I. Strnada na mistrovství Evropy v 2. největším
dánském městě Aarhusu. Šampionát probíhal za
účasti 3841 atletů na 2 stadionech vzdálených
od sebe asi 3 km. Ivo Strnad získal 2 zlaté me-
daile ve svých nejsilnějších disciplínách – tyč
a 110 m překážek v kategorii 65 let. Nejpilnější
v závodění byli v srpnu bratři Kozákové, Tomáš
vyhrál v Týništi kouli (16,98) a ve Dvoře Králové,
v disku obsadil dvakrát druhé místo (46,11). Vojta
vyhrál oštěp rovněž ve Dvoře Králové (63,58).
Z dorostenců stabilní formu prokazuje M. Vilček,
který v Týništi vyhrál kouli (13,74) i disk (39,90).
V září bude mladší žactvo bojovat o krajské fi-

nále (6. 9. v Litomyšli), muži o baráž o 1. ligu, do-
rostenci mají reálnou šanci postoupit do
republikového finále. Vyvrcholením pořadatel-
ské aktivity budou dvoudenní přebory republiky
ve víceboji veteránů ve dnech 16. – 17. 9. v Lito-
myšli.                                                        Petr Jonáš

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma
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Litomyšl má
nové minigolfové
hřiště
Málokteré město se může pochlubit dvěma hřišti
na golf. Litomyšl ano, avšak ani jedno není kla-
sické. Na Primátorské hrázi si můžete zahrát fot-
balgolf, což je hra na jamky s míčem. Absolutní
novinkou je sportoviště za sokolovnou. V tomto
areálu vzniklo hřiště parkového charakteru na
Adventure golf. Pestrá hra mezi jezírky, keři, kvě-
tinami a stromky je opravdovým zážitkem. Tomu
odpovídají i překážky na jednotlivých jamkách.
Těch je v Litomyšli celkem třináct a všechny jsou
nejen kreativně ztvárněné, ale stejně tak i zá-
ludné a ještě k tomu originální. Díky speciálnímu
materiálu nemusí hráči chodit okolo jamek, jak
je zvykem na minigolfu. Je dokonce povinností
stát při hře na dráze. Ta je ze speciální umělé
trávy. 
Hřiště nabízí zábavu nejen ostříleným golfistům,
ale i dětem. Zahrát si tak může opravdu každý.
Nejen přes den, ale díky osvětlení i večer. Léto je
pro tuto zábavu naprosto ideální, ale užívat si
hry mezi zasněženými záhony bude možné také.
Na své si přijdou rodiny s dětmi i teambuildin-
gové týmy. Do budoucna jsou v plánu i turnaje.
Trénink je už možný nyní. Pro ty, kteří by si chtěli
odpočinout u jiného sportu, nabízí areál také
nově beachvolejbalové hřiště. Stálí zákazníci
vědí, že si mohou za sokolovnou zahrát i pétan-
que, tenis, volejbal nebo nohejbal. V horkých let-
ních dnech potěší i bazén. Občerstvení je
samozřejmostí. Schovat před deštěm se vždy
můžete pod pergoly. Stará pravda však říká, že
neexistuje špatné počasí na golf, ale jen špatně
oblečený golfista. Jan Friedl

Dům sportu
Stratílek zasadil
semínko Craftovníku
a plody sklidíte vy! 
Dávno pradávno před 40 lety daleko na severu
v drsných podmínkách vyrostl strom Craftovník.
Divoká bouře a silný vítr zanesly jedno jeho se-
mínko až k nám do Litomyšle. To tehdy, před 25
lety, našli Stratílkovi a od té doby je možné plody
Craftovníku zakoupit v Domě sportu Stratílek na
Smetanově náměstí. 
Teď ale máte jedinečnou šanci i vy. Dům sportu
Stratílek letos slaví 25 let od založení firmy
a jako dárek pro své zákazníky odtajňuje, kde
Craftovník roste. Jeho podivuhodné plody,
funkční trička Craft, vám chce nadělit a zdarma
nechat očesat. Jak na to? 
Stačí sledovat od 11.9. web či facebook Domu
sportu Stratílek, případně facebook Růžoffky
v běhu. Po tři dny zde budete dostávat indicie,
kde začne hon za plody Craftovníku. Jelikož Dům
sportu Stratílek je firma zabývající se prodejem
sportovního zboží, tak si pro vás připravila spor-
tovní akci v podobě závodu v běhu, kde po celé
trati na vás budou čekat nápovědy v podobě in-
dicií, které vás dovedou až do cíle. 
Důležitý termín, kdy celá akce vypukne, je
14.9.2017 v 18 hodin. Kde odstartujeme, se do-
zvíte z indicií. Kudy vede cesta k bájnému Craf-
tovníku, se dozvíte až na místě. Nápovědy na
trati vás k němu dovedou. Už teď ale prozra-
díme, že cesta bude dlouhá přibližně 10 kilome-
trů a povede Litomyšlí a nejbližším okolím.
Pamatujte, kdo dřív přijde (doběhne ke Craftov-
níku), ten dřív mele a Craftovník nevydá víc než
40 plodů ročně. 
Sledujte nás, trénujte běh i bystrou mysl a tričko
Craft je vaše. Těšíme se na vás. 
Dům sportu Stratílek a RůžOFFky v běhu.

Veronika Samková Stratílková

Plavecké kurzy pro děti
– Sports Team Litomyšl
K začátku školního roku patří i výběr zájmových
kroužků pro děti. V dnešní době je výběr opravdu
široký, děti mají možnost vybrat si z desítek čin-
ností, ať už se jedná o kroužky výtvarné, vědo-
mostní, nebo sportovní. 
Jednou z nejlepších možností pro zdraví a fyzic-
kou kondici je jednoznačně plavání. Plavecký
oddíl Sport Team Litomyšl již tradičně na konci
září opět otvírá své plavecké kurzy, letos s na-
bídkou kurzů základní plavecké přípravky a zdo-
konalovacího plavání. Pokud tedy ještě nevíte,
co s pondělním nebo středečním odpolednem,
plavání je skvělá volba – děti se mimo dýchání
a správného provedení plaveckých způsobů
naučí také chování u vody nebo základy první
pomoci. Od loňského roku máme v litomyšlském
oddíle skupinu závodního družstva, která se pod
vedením trenéra Karla Jandíka probojovala hned
v první závodní sezóně až na republikové po-
háry! Pokud stále ještě váháte, zda je plavání
opravdu ta správná volba, můžete se přijít podí-

vat a vyzkoušet si, jak se naše tréninky probíhají
v rámci ukázkových hodin, které budou probíhat
ve středu 20. září od 16.00 hodin. Ukázkové ho-
diny jsou zcela zdarma, více informací se dozvíte
na webu www.sportsteam.cz.

Veronika Pekařová, Sports Team CZ
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Těžcí soupeři prověří kvalitu týmu 
Fanoušci ledního hokeje už by si měli začít za-
škrtávat v kalendáři. Hokejisté Litomyšle mají za
sebou kvalitní suchou přípravu a chystají se na
led. Domácímu publiku se představí v atraktiv-
ních zápasech. Jejich počet se oproti minulé se-
zoně zvýšil a soupeři jsou velmi silní. Už teď je
jasné, že první utkání na domácím ledě se ode-
hraje 6. září proti ligovým soupeřům z Chrudimi. 
Celkem odehrají domácí borci devět duelů.
"Oproti plánům jsme přidali jsme ještě dva zá-
pasy. Chtěli jsme, aby příprava co nejvíce odpo-
vídala náročným utkáním během sezony. Navíc
hráči si osvojí herní situace v zápase lépe, než
v tréninku. Soupeři z jiných soutěží jsou navíc
příjemným zpestřením," řekl člen výkonného vý-
boru HC Litomyšl Martin Vandas. Po měření sil
s Chrudimí čeká hráče Litomyšle zápas s úřadu-
jícím mistrem krajské soutěže v Jihomoravském
kraji z Boskovic. Dále je připraveno klání s Bys-
třicí nad Pernštejnem a 20. září začíná turnaj
Metuje Cup. Na tomto turnaji se představí kromě
litomyšlských borců také Jaroměř, Česká Třebová
a Náchod. Poslední jmenovaný odehraje utkání
v Litomyšli. První mistrovskou prověrku absol-
vují muži 1. října v Hlinsku a doma pak o tři dny
později s Chotěboří. 
V základním kádru je v tuto chvíli dvaadvacet
hráčů, kteří absolvovali intenzivní přípravu.
"Jsem spokojen s účastí hráčů. Trénovali dvakrát
a později třikrát týdně. Už teď se těším, stejně

jako celý tým, na zápasové tempo," prozradil tre-
nér A týmu Jan Svatoš. Staronový trenér má pro-
středí Litomyšle rád a jeho plán na nadcházející
sezonu je jasný. "Chci vytáhnout tým výše než
v minulé sezoně," sdělil trenér. V jednání o hrá-
čích jsou v hledáčku ještě dvě jména. O jaké
hráče jde, by se měli fanoušci dozvědět během
přípravných utkání. 
Mnohým by se mohlo zdát, že v týmu nezůstal
kámen na kameni. Cílem změn nebylo rozbít stá-
vající kádr. Klub však nebrání v odchodu hráčům,
kteří mají pracovní či rodinné povinnosti. Priori-
tou je zapracování odchovanců. "Máme obrov-
skou výhodu, že mládežnické soutěže se nekryjí
se zápasy A týmu," sdělil Martin Vandas. Navíc
u některých jmen došlo ke kosmetickým úpra-
vám. Například Barkóci a Musil jsou od letošního
roku kmenovými hráči. Do paměti se vrylo i pět
hráčů ze Šumperka: Budina, Kovář, Pilavka,
Skoumal, Starý. Zcela novou tváří je Jan Šklíba,
obránce z pardubické juniorky, který přišel na
hostování. Hynek se vrací z B týmu. Na hosto-
vání v Litomyšli je Jankovský ze Žďáru nad Sáza-
vou. 
Do nové sezony chce klub vkročit s novými we-
bovými stránkami. Další překvapení se chystají,
fanoušci by se proto měli těšit a neměli si nechat
ujít domácí utkání. Dobrou zprávu pro všechny
je, že ceny vstupenek ani permanentek se ne-
mění. 

Plavecká soutěž měst 2017
Vážení příznivci plavání, srdečně vás zveme ve
středu 4. října 2017 na 26. ročník Plavecké sou-
těže měst. V Městském bazénu v Litomyšli bu-
deme soutěžit již po šesté. Díky vám a vaší hojné
účasti (426 plavajících) jsme se v loni umístili na
krásném 3. místě z 11 přihlášených měst v kate-
gorii měst do 20 tisíc obyvatel. I letos bychom
rádi společně s vámi zabojovali o medailovou po-
zici. Pravidla se nemění, plave se 100 m volným
způsobem na čas bez startovního skoku a body
se přičítají pro naše město dle tabulky, rozhoduje
kategorie, věk a zaplavaný čas. Bazén bude ve
středu otevřen za tímto účelem pro veřejnost již
od 7 hodin, od 7 h do 8 h lze využít i kondičně.
Od 8 h do 15 h bude bazén vyhrazen pro účast

školám – mateřským, základním i středním. Od 15
h do 20 h bude otevřeno pro širokou veřejnost
včetně atrakcí, kdo podpoří soutěž, plave zdarma.
Senioři jsou vítáni do soutěže po celý den, tedy
i v čase vyhrazeném pro školy. Zúčastnit se
mohou i děti mladší 7 let a ty, které uplavou 100
m, získají max. počet bodů bez ohledu na čas.
Stejně tak se bodují i plavci nad 60 let! Přijďte i vy
podpořit soutěž a zviditelnit Litomyšl jako město
se zdatnými a aktivními obyvateli, vždyť plavání
je zdravá a krásná pohybová aktivita vhodná
pro všechny. Více informací najdete na
www.caspv.cz. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, 
Městský bazén Litomyšl

Závodníci extrémního Handy cyklo maratonu
projeli zámeckým návrším
Ve dnech 4. – 5. 8. 2017 se Litomyšl stala součástí
ojedinělé sportovní události. Metrostav handy
cyklo maraton je akce, která spojuje zdravé závod-
níky a sportovce s handicapem. Tento závod, kde
se potkávají na společném soutěžním poli muži,
ženy, profesionálové s nadšenými amatéry
a především zdraví s postiženými, má za cíl uká-
zat, že handicap nemusí být překážkou ve splnění
i velmi odvážných sportovních cílů. Každý z 34 zá-
vodních týmů má ve svých řadách minimálně jed-
noho člena se zdravotním postižením. Na trase se
tak objevily vedle klasických kol také handbiky
a tandemová kola. Každý tým se zároveň stává
patronem někoho, kdo se po nemoci či úrazu te-
prve s handicapem učí žít.
Startovalo se 1. srpna v prostorách Břevnov-
ského kláštera. Trasa vedla doslova kolem celé
České republiky se zajížďkou do Drážďan a mě-

řila celkem 2222 Km. Na ujetí této vzdálenosti
měli závodníci pouhých 111 hodin! Čtyř až osmič-
lenné závodní týmy se střídaly štafetovým sy-
stémem a spolu s doprovodným týmem jely
nonstop 24 hodin denně.
V roce 2017 se pořadatelé nechali inspirovat
Rokem českého baroka, a proto se průjezdním
bodem stal chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli,
jako jedna z nejvýraznějších barokních památek
východních Čech.
Závodníky kostel vítal od čtvrtečního do páteč-
ního odpoledne nonstop celou noc. Celkem pro-
jelo Litomyšlí 33 týmů, nejvíce z nich právě
v nočních a brzkých ranních hodinách. Cíl zá-
vodu byl 5. srpna opět v Praze, tentokrát na
Kampě. Závodníci kromě dalších cen obdrželi
také pozvání a vstupenky do jednotlivých míst,
kterými projížděli, proto se těšíme na opětovné

setkání s těmito skvělými lidmi, pro které vítěz-
ství není zdaleka tím jediným cílem. 
Helena Marie Hendrych, foto: zámecké návrší

Patrik Hájek vítězstvím v závěrečném podniku
Mistrovství Evropy „královské kategorie” moto-
kár KZ ve švédském Kristianstadu potvrdil svou
letošní formu a upevnil si pozici TOP profesionál-
ního pilota světa. Patrikovo vítězství v poslední
finálové jízdě zajistilo obhajobu titulu VICE-
MISTRA EVROPY – KZ 2017, a znovu se tak zapi-
suje mezi největší české motokárové výsledky
historie.
Český reprezentant, hájící barvy italského továr-
ního týmu Kosmic (podvozek Kosmic/motor Vor-
tex), má před sebou vrchol letošní sezony
v podobě boje o titul mistra světa, a to na trati
v německém Wackersdorfu, který se odehraje
10.9.2017. I na tento závod se Patrik připravuje
za podpory společnosti ORION, se kterou je úzce
spjat již dvanáct let.                            Petr Kovář

Patrik Hájek 
podruhé vice-
mistrem Evropy

Na sezonu se připravují i fanoušci. Mezi pravi-
delné akce zařadí pochod před prvním nedělním
domácím utkáním. Před Vánoci chtějí uspořádat
"plyšákový zápas", při němž už v loňském roce
nalétalo na led několik stovek hraček pro děti,
a dále ladí nové choreo. O všech novinkách
budou skalní příznivci informovat na facebooku.
I fanklub chystá nové webové stránky. "Srdečně
zveme majitele silných hlasivek do našeho
kotle," řekl předseda fanklubu Radek Novotný.

Martin Vandas 


