
Na společných stezkách pro pěší
i cyklisty si dávejte pozor
Pokud přes město cestujete pěšky nebo na kole,
tak  od  srpna  počítejte  s drobnou  změnou
pravidel v některých frekventovaných úsecích Li-
tomyšle. Cyklisté mají zakázáno jezdit po chod-
nících, ale občas je právě chodník bezpečnější
a kratší možností, jak cestovat po Litomyšli.
S ohledem na zpětnou vazbu od občanů se ve-
dení města na návrh dopravní komise od srpna
rozhodlo v některých úsecích zkušebně povolit
vznik společných stezek pro chodce a cyklisty,
které v současné době slouží pouze jako chod-
níky. Pro pěší se nic nemění, mohou v těchto
místech i nadále chodit tak, jak jsou zvyklí. Jezdci
v ohraničených úsecích nemusí sesedávat z kola,
ale s ohledem na kolemjdoucí mohou po stezce

normálně projet. „Je to zkušební opatření.
Všechny úseky, kterých se to týká, budou řádně
opatřeny dopravními značkami. Naším cílem je
usnadnit pohyb občanů po Litomyšli. Tímto žá-
dáme chodce a cyklisty o ohleduplnost vůči
okolí,“ objasňuje záměr radnice Pavel Jiráň, ve-
doucí Odboru místního a silničního hospodářství
MěÚ Litomyšl. Na začátku srpna ještě kvůli bez-
pečnosti dojde k výměně nebo úpravě některých
zakrývacích mříží umístěných na chodnících.
Nové dopravní značky, a s nimi i cyklisty, očeká-
vejte například na nadchodu u Střední zahrad-
nické a zemědělské školy, dále v okolí
supermarketů Billa, Albert a na komunikacích
kolem Nového kostela Církve bratrské. -mv-

A proč bylo motivem oslav právě Španělsko?
„Říká se, že zámek nechal Vratislav z Pern-
štejna postavit jako dar lásky pro svou španěl-
skou paní Marii Manrique de Lara. Při
narozeninových oslavách zámku jsme chtěli
tuto významnou ženu, která do Čech v roce
1555  přivezla  i sošku  slavného  Pražského
Jezulátka, připomenout a s ní i zemi, odkud po-
cházela,“ vysvětluje tematické zaměření oslav

Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl. Na nádvoří
se tak promenádovali tanečníci flamenca i hu-
debníci v pestrobarevném oblečení, diváci se
mohli podívat na bubnovou a ohnivou show či
vyfotografovat s hlavním oslavencem – zám-
kem.  Řada  z hostů  navíc  vyslyšela  prosbu
pořadatelů a na akci dorazila ve žlutém a čer-
veném oblečení či s růží ve vlasech. Kromě této

Významné jubileum si zaslouží pořádnou oslavu, i když se výročí netýká přímo člověka, ale
stavby. Oslava 450. narozenin litomyšlského zámku podařená rozhodně byla. V sobotu 28.
a neděli 29. července zamířily na první zámecké nádvoří stovky hostů, aby společně oslavily
výročí „renesanční perly“ tancem, poslechem hudby i specialitami ze španělské kuchyně.

zábavy na návštěvníky čekali i průvodci, kteří
jim při komentovaných prohlídkách přiblížili
historii stavby. Této úlohy se zhostil i „starý
mnich“ Martin Karlík z Radiožurnálu, který se
v podvečer 28. července usídlil v nejstarší části
zámku, která je běžně nepřístupná, a kolem-
jdoucím vyprávěl zajímavosti ze 450 let života
na zámku. Teplý sobotní večer si řada hostů
zpříjemnila i ve sklepení a městské obrazárně
ve druhém patře zámku, které byly výjimečně
otevřeny až do 22 hodin.
„Španělská slavnost a oslava 450. narozenin
litomyšlského zámku proběhla v letní slunečné
atmosféře. Víc jsme si jako organizátoři ne-
mohli přát. Dobré jídlo, usměvaví lidé, krásná
hudba a především dobrá nálada v celém zá-
meckém areálu. Velké poděkování patří všem
organizátorům i návštěvníkům, kteří na slav-
nost přišli,“ uvedla kastelánka litomyšlského
zámku Zdeňka Kalová.
I nedělní program nabídl zajímavosti. Po dě-
kovné mši svaté v kapli archanděla Michaela
zámkem opět zněly písně z pořadu Ve víru fla-
menca aneb Španělské poblouznění na zámku
Litomyšl.
„Vypadá to, že oslavy nám v Litomyšli jdou,“
říká Michaela Severová a dodává: „Pochvala na
parádně sestavený program dorazila dokonce
ze španělského velvyslanectví a toho si velmi
vážíme. Poděkování si zaslouží všechny insti-
tuce i jednotlivci, kteří se na zdárném průběhu
akce jakkoli podíleli. Děkovat opět musíme
i tam nahoru za to, že k našemu programu při-
dali i španělské slunce a teplíčko.“       
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Litomyšl opět
ožije barokem! 
Po roce tu máme srpen a s ním se už tra-
dičně vrací duchovně kulturní festival Lito-
myšlské dny barokní tradice, pořádaný
Římskokatolickou farností – proboštstvím Li-
tomyšl. Třetí ročník jde ve šlépějích svých
předchůdců a návštěvníkům nabídne mnoho
zajímavých zážitků.
A o čem festival vlastně je? Projekt se snaží
skrze nejrůznější kulturní a duchovní akce
připomenout bohaté dědictví nejen českého
baroka, a tím přispět do rozmanité mozaiky
litomyšlského kulturního života. „Dnes snad
již každý vzdělaný člověk ví, že baroko ne-
bylo dobou temna. Naopak, byla to doba
světla, která chtěla nebe přiblížit člověku,“
řekl k festivalu titulární litomyšlský biskup
Pavel Konzbul.                              strana 14 >
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Upozornění na změnu
volební místnosti

Kdo letos obdrží ceny
za přínos městu? 832 Litomyšlské mistrovské

hudební kurzy

450. narozeniny zámku jsme
oslavili v rytmu flamenca
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání

veřejného prostranství a uzavírky Toulovcova
náměstí v období od 4. 8. do 4. 8. 2018 za úče-
lem pořádání akce Litomyšlský pivní festiválek.

RaM schvaluje uzavření darovací smlouvy
s EKO – KOM, a.s., na darování finanční částky
100 000 Kč jako odměny za umístění v celo-
státní soutěži v třídění komunálních odpadů
O Křišťálovou popelnici.

RaM souhlasí s tím, aby byla na Toulovcově
náměstí od 24. září do 18. října 2018 instalována
putovní výstava „Republika československá
1918–1939“. Výstavu organizuje Akademie věd
ČR při příležitosti 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. Výstava prostřednictvím čtr-
nácti panelů představí nejvýznamnější milníky
Československé republiky, okolnosti jejího
vzniku, státního uspořádání, ale i významné
osobnosti. Výstava bude k vidění od září do lis-
topadu ve 24 městech České republiky.

RaM souhlasí s tím, aby Music Club Kotelna
uspořádal na pobytové lávce přes řeku Loučnou
vystoupení skupiny Ponny Expres dne 25. srpna
2018. Začátek v 17.00, konec nejpozději ve 22.00 

RaM souhlasí s tím, aby Music Club Kotelna
uspořádal na pódiu na Toulovcově náměstí dne
18. srpna 2018 přehlídku alternativních hudeb-
ních skupin „Bez ambice“. Na úhradu nákladů
souvisejících s organizací přehlídky schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč žadateli Ko-
telna z.s.

RaM schvaluje přijetí dotace z Pardubického
kraje ve výši 20 000 Kč na přípravu a konání
konference Současnost a perspektiva sociální
péče ve společnosti 21. století, ve dnech 5. – 7.
září 2018.

Odborníci z fakulty restaurování v následujících
měsících opraví sochu svatého Václava v Nedo-
šíně. Do konce října umělecké dílo znázorňující
patrona českých zemí očistí od nánosu mechu
a prachu. Dále nahradí staré tmely spojující jed-
notlivé kusy kamene a ze sochy odstraní sádro-
vcové krusty a soli. Chybějící koule na bočních
sloupcích nahradí restaurátoři výdusky. Práce
budou stát 90 tisíc korun, 50 tisíc město získalo
od Pardubického kraje. Oprava sochy sv. Václava
není jedinou podobnou akcí. Do října bude opra-
vený i památník obětí světových válek u soko-
lovny, který město nechá zrestaurovat za 100
tisíc korun, zhruba polovinu částky město opět
získalo od Pardubického kraje. Žulový monu-
ment odhalený v roce 1930 byl v minulosti ně-
kolikrát přestěhován. Jeho stav negativně
ovlivňují lišejníky a lokální koroze kamenných
bloků. -mv-

Socha sv. Václava
se dočká oprav

Blíží se další fáze
oprav Smetanova
domu za 600 tisíc
V následujících týdnech začnou řemeslníci pra-
covat na další, celkově již třetí, etapě rekon-
strukce oken a dveří ve Smetanově domě.
Kontinuální opravy významné budovy, jež slouží
jako kulturní a společenské centrum, probíhají
s ohledem na provoz již třetím rokem. V minu-
lých fázích došlo k výměně některých částí oken
či dveří a ani v tomto případě tomu nebude jinak.
Na opravy oken město vynaloží přes 600 tisíc
korun. Práce by měly být hotové do 30. listopadu
letošního roku. „Ani tak to nebude konec, pro-
tože dle odhadu odborníků budeme muset ještě
minimálně dvě další etapy udělat. V minulosti
jsme do oprav Smetanova domu investovali přes
milion korun a dá se předpokládat, že v bu-
doucnu další statisíce z rozpočtu uvolníme, pro-
tože se o tuto krásnou budovu musíme
postarat,“ uvedl k projektu místostarosta Josef
Janeček. Na třetí fázi oprav dostalo město dotaci
305 tisíc Kč od Ministerstva kultury ČR. -mv-

Obměna informačního
systému v památkové
rezervaci
I letos se bude pokračovat s obnovou informač-
ního systému v městské památkové rezervaci.
Minulý rok se vyměnilo značení na zámeckém
návrší, obnoveny byly takzvané informační to-
temy v historickém jádru města, instalována
byla dotyková obrazovka do bývalé telefonní
budky a také stojany s materiály v průchodu na
radniční dvorek. Letos se bude pokračovat ob-
novou infočtverců, které informují návštěvníky
o největších atraktivitách našeho města a obsa-
hují mapy Litomyšle, ale i okolí. Připravují se také
nové nosiče pro plakáty do historického jádra.
Město na tento projekt dostalo dotaci 145 tisíc
korun z Pardubického kraje. -mv-

Upozorňujeme, že na Městském úřadu Litomyšl
budou v srpnu zkráceny úřední hodiny v pondělí
a ve středu do 16.00 hod. V ostatních dnech zůs-
távají hodiny stejné do 14.00 hod.  -az-

Úřední hodiny 
o prázdninách 

I cizinci mají právo volit
do zastupitelstev obcí
Na podzim 5. a 6. října se uskuteční volby,
v nichž budeme hlasovat o složení místního za-
stupitelstva. Zároveň budou voliči vybírat i kan-
didáta do senátu. V komunálních volbách
mohou své hlasy odevzdávat i občané jiného
členského státu Evropské unie. Musí však splnit
několik podmínek. Možnost volby mají pouze
lidé, kteří mají státní občanství jiného členského
státu EU, je jim 18 let nebo tohoto věku dosáh-
nou nejpozději druhý den komunálních voleb
a mají povolení k trvalému pobytu nebo pře-
chodný pobyt na území České republiky.
Pokud by chtěli občané ostatních států Evropské
unie volit v Litomyšli a splňují výše uvedené
podmínky, musí nejpozději do středy 3. října
2018 do 16.00 hodin podat na městském úřadu
žádost o zápis do dodatku stálého seznamu vo-
ličů. Žádost lze podat osobně či písemně na
Správním odboru Městského úřadu Litomyšl.
V případě písemné žádosti musí žadatel uvést
své jméno, příjmení, datum narození a adresu
místa trvalého nebo přechodného pobytu na
území České republiky, přičemž musí být ze žá-
dosti zřejmé, že žádá o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů.
Bez dodatečného zápisu nebude cizincům
umožněno volit zastupitele v nadcházejících ko-
munálních volbách. O zápis nemusí žádat ti,
kteří se do dodatku nechali zapsat v minulosti
a nebyli z něj vyškrtnuti. V případě nejasností,
prosíme, kontaktujte zaměstnance správního
odboru na tel. číslech 461 653 393, 461 653 339
– zastupování. Adresa pro písemné žádosti je:
Městský úřad Litomyšl, Odbor správní, Bří Šťa-
stných 597, 570 01 Litomyšl.
Na závěr připomínáme, že řádně zapsaní cizí

státní příslušníci ze států Evropské unie mají vo-
lební právo pouze v komunálních volbách, v sou-
běžně konaných volbách do Senátu České
republiky mohou hlasovat jen občané ČR.
Více informací k říjnovým volbám přineseme
v dalších vydáních Lilie. -az-

Pozor na změnu
volební místnosti
V letošním roce se budou 5. a 6. října konat volby
do zastupitelstva města a Senátu ČR, které
s sebou přináší změnu pro voliče z okrsku č. 10.
Z organizačních důvodů nebylo možné zajistit
nájem tradiční místnosti v přízemí Hotelu Zlatá
Hvězda. Voliči tohoto okrsku tedy budou muset
dorazit do nové volební místnosti, která bude
v přízemí Městské knihovny Litomyšl. Jedná se
o prostory, které normálně slouží jako předná-
škový sál a čítárna. Přístup je bezbariérový. Vo-
lební místnost v městské knihovně pro okrsek 10
platí pro následující adresy bydliště: Mariánská,
Smetanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilov-
ského, Špitálská, Toulovcovo nám., Vodní valy.                                      

-az-
Uzavírka
křižovatky u Terozu
O víkendu 4. – 5. srpna 2018 dojde k úplné uza-
vírce silnice III/36016 v úseku od křižovatky se
silnicí I/35 po křižovatku s místní komunikací ul.
Na Lánech (u Terozu). Průjezd bude umožněn
pouze vozidlům stavby, IZS a BUS. Důvodem
uzavírky je oprava povrchu vozovky křižovatky
silnic I/35 a III/36016. -mv-

RaM souhlasí a pověřuje starostu podpisem
dohody o vytvoření společného školského ob-
vodu s obcí Bohuňovice.

RaM souhlasí s úhradou částky do 3 000 Kč
na zakoupení pohárů a odměn pro vítěze chova-
telské soutěže Pohár starosty města Litomyšl
pořádané Českým svazem chovatelů v Litomyšli
dne 22. – 23. 9. 2018.

RaM se seznámila s projektem J. Pleskota,
R. Švejdy a L. Gavlovského s názvem „Více Srdce
pro Václava Havla“. RaM schvaluje poskytnutí
dotace ve výši 15 000 Kč na obnovení instalace
Srdce pro Václava Havla.

RaM projednala žádost ve věci restaurování
dvou kamenných portálů vchodových vrat
a dveří domu č. p. 120 na Smetanově náměstí
a souhlasí a doporučuje ZaM poskytnutí indi-
viduální dotace dle čl. 7 směrnice č. 06/15
o poskytování dotací z rozpočtu města Lito-
myšle ve výši 50 % z restaurátorských prací ze
skutečných doložených nákladů, max. ve výši 55
000 Kč. RaM doporučuje ZaM schválit uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

RaM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části p. p. č. 1316/36 ostatní plocha
o výměře 711 m2 v katastrálním území Litomyšl
za účelem provozování dětského hřiště. Prona-
jímatel Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o.

RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
44 792,- Kč spoluvlastníkům st. p. č. 430 zasta-
věná plocha a nádvoří v katastrálním území Li-
tomyšl, jejíž součástí je i budova objektu bydlení
č. p. 30 v části obce Litomyšl-Město na restau-
rování vstupních vrat domu v rámci vyhlášeného
dotačního programu na rok 2018.

Více na www. litomysl.cz
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Kdo letos obdrží ceny za přínos městu?
Už víme, kdo v září na slavnostním večeru převezme Ceny purkmistra Laška. Letošními laureáty
jsou emeritní starosta Miroslav Brýdl a vysokoškolský pedagog Karol Bayer. Cena Rady města
Litomyšle je pro rok 2018 udělena in memoriam hudebníkovi a dirigentovi Vratislavu Blažkovi.
Tato jména vybrali radní z deseti přijatých návrhů od občanů.

Nejvýznamnější litomyšlské oce-
nění – Cenu purkmistra Laška –
získají dva výrazní muži, kteří se
v uplynulých letech zasloužili
o rozvoj města. První porevoluční
starosta Miroslav Brýdl ji získá za
mimořádné zásluhy o proměnu
Litomyšle na moderní historické
město. Během svého dvanáctile-
tého funkčního období dokázal
Litomyšli vrátit zašlou slávu
v mnoha oblastech našeho ži-
vota, stál u zrodu klíčových pro-
jektů, které ovlivnily naše životy,
a pomohl pozvednout město na současnou
úroveň.
Bývalý děkan Fakulty restaurování Univerzity
Pardubice Karol Bayer Cenu purkmistra Laška
obdrží za mimořádné zásluhy o rozvoj vysoko-
školského vzdělávání v Litomyšli. Po dvě
funkční období soustavně vzdělával studenty
a usilovně pracoval na rozvoji fakulty, čímž se
zasloužil o dobré jméno Univerzity Pardubice
i Litomyšle. Fakulta restaurování v Litomyšli je
dnes jedním z mála univerzitních pracovišť,
která zabezpečují výchovu vysokoškolsky
vzdělaných restaurátorů v ČR.

Plaketu Rady města Litomyšle letos
politici udělili in memoriam Vrati-
slavu Blažkovi (1929–2013) za vý-
znamné zásluhy o rozvoj Litomyšle
v oblasti kultury a spolkového ži-
vota. Komise ocenila jeho dlouhole-
tou práci s litomyšlskými muzikanty
a zásluhy o Dechový orchestr Sme-
tanova domu Litomyšl, který řídil 35
let. Dirigent rovněž dlouhodobě
a usilovně shromažďoval podklady
do rozsáhlého notového archivu
Smetanova domu.
„Již léta se snažíme držet laťku

úrovně městských cen vysoko a dávat je sku-
tečně jen výjimečným osobnostem. Myslím si, že
letos se nám to ve všech třech případech poda-
řilo. Miroslav Brýdl tu odstartoval „litomyšlský
zázrak“ a výrazně se podepsal na rozvoji našeho
města. Akademik Karol Bayer je jedním z du-
chovních otců fakulty restaurování, jejíž absol-
venti zachraňují památky po celém světě. Pan
Vratislav Blažek byl po celý život velice aktivním
hudebníkem a dirigentem, který se významně
zasloužil o kulturní vyžití v našem městě. Bez lidí
jako on by nebyla Litomyšl Litomyšlí,“ uvedl
k ocenění starosta Radomil Kašpar.

Slavnostní předávání se uskuteční v pondělí
17. září 2018 od 19.00 hodin ve velkém sále Sme-
tanova domu. O hudební doprovod se postará
saxofonové kvarteto Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany v Litomyšli a pěvecký sbor
Lilium. Na tuto společenskou akci jsou všichni
občané srdečně zváni. -mv-

Práce na rekonstrukci kina Sokol
pokračují podle plánu
Momentálně tam sice na film zajít nemůžeme,
ale z kina Sokol přesto zněly na konci července
pozitivní zprávy. Rekonstrukce interiéru pokra-
čuje dle plánu a dělníci mají s pracemi skončit
nejdéle na začátku září. A co tam na nás čeká za

novinky? Hlavně pohodlné sedačky, rekonstru-
ovaná podlaha a stavebními úpravami projde
i strop kina. Za tyto úpravy dá město zhruba 1,5
milionu korun. 
Není to první významná investice do místního
kina. Již v roce 2012 bylo za tři miliony korun di-
gitalizováno. Tehdy město pro účely promítání
pořídilo nové plátno s rozměry 7x3 metry, vyba-
vení k projekci 3D filmů, nové prostorové ozvu-
čení a satelit, který umožňuje přímé přenosy
kulturních či sportovních akcí. Díky tomu ročně
zamíří do kina o několik tisíc diváků více.
Čekání na konec rekonstrukce si můžete zkrátit
například v letním kinu za sokolovnou, kde se
promítá každou neděli až do konce srpna. Do
města rovněž od 2. do 6. srpna zavítá oblíbený
Kinematograf bratří Čadíků. Podrobné programy
promítání najdete na webových stránkách Sme-
tanova domu nebo v kalendáři akcí. -mv-

Cyril Höschl, Jan Keller a další zajímaví
hosté míří na konferenci do Litomyšle
V zámeckém pivovaru se ve
dnech 5. a 7. září uskuteční
dvanáctý ročník konference
Současnost a perspektiva so-
ciální péče ve společnosti 21.
století. Dvoudenní odborné
setkání si za dobu konání
našlo fanoušky mezi předná-
šejícími, ale i posluchači. Letos se můžete
zúčastnit například dvou přednášek profesora
Cyrila Höschla o zvládání stresu a syndromu vy-
hoření i o poruše pozornosti a hyperaktivitě.
Za řečnický pultík se dále postaví profesor Jan
Keller a řada dalších hostů z akademické půdy.
Odborná konference se v Litomyšli koná od roku
2006 z popudu tehdejšího starosty Jana Ja-
nečka. „Přál si uspořádat setkání sociálních pra-
covníků, na kterém by si mohli vzájemně

předávat zkušenosti a po-
znatky z praxe. Tehdejší pra-
covnice odboru školství,
sportu a volného času se cho-
pily organizátorské role
a v prostorách Evropského
školicího centra v Litomyšli
vytvořily velice zajímavý

model setkávání, přednášek i doprovodného
programu, který se s drobnými úpravami drží
dodnes,“ vzpomíná na první ročník Milada Ná-
dvorníková, vedoucí Odboru školství a sociální
péče MěÚ Litomyšl.
Účastníkem konference Současnost a perspek-
tiva sociální péče ve společnosti 21. století se
může stát každý, koho se tato problematika pro-
fesně dotýká nebo se o ni zajímá. Přihlašovací
formulář najdete na webu litomysl.cz. -az-

„Stožáry“ budou
lákat návštěvníky

V minulých vydáních Lilie jsme informovali
o tom, že Litomyšl je mezi republikovou špičkou
v třídění odpadů. Jako připomínku toho, že však
i nadále máme výrazné prostory pro zlepšení,
nyní zveřejňujeme snímek pořízený na konci čer-
vence u kontejnerů v Trstěnické ulici v sobotu
dopoledne, kdy ještě byl otevřený sběrný dvůr.
Pravda, záchodová místa umístěna vedle kon-
tejneru na sklo byla relativně čistá, přesto do
kontejnerů nebo vedle nich v žádném případě
nepatří. Pokud se chcete zbavit podobných od-
padů, odvážejte je, prosíme, do sběrného dvora
v Mařákově ulici, který je otevřený šest dnů
v týdnu kromě neděle. Otvírací doby jsou v pon-
dělí od 12 do 17.30 (16.30 v zimě) hodin, v úterý
a čtvrtek od 9 do 15, ve středu a v pátek od 9 do
17.30 (16.30 v zimě) a v sobotu od 8 do 12 hodin.
I díky vaší snaze pak bude Litomyšl krásným
a čistým městem. -mv-

Kam s ní?

Letošní Smetanova Litomyšl nabídla při svém
60. ročníku řadu novinek. Jednu z nich jistě za-
znamenali i lidé, kterým hudba příliš neříká. Před
zahájením festivalu se na kruhovém objezdu ob-
jevily stožáry s vlajkami, které měly projíždějící
upozornit na festival. Novinka se v praxi osvěd-
čila a stožáry na kruhovém objezdu zůstanou.
Do budoucna se počítá s tím, že poslouží k pro-
pagaci dalších významných kulturních akcí,
které se v Litomyšli konají. -mv-
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Česká strana sociálně demokratická
Čas dovolených je v plném proudu, letní prázd-
niny se přehouply do druhé poloviny. Počasí le-
tošního léta zatím přeje všem, kteří tráví své
volné dny u vody, na chatách, na zahrádkách,
děti na letních táborech, u příbuzných nebo
doma se svými blízkými.
Litomyšl se na několik málo dní trochu zklid-
nila, během dne jsou i volná parkovací místa na
náměstí, kolem supermarketů a při troše štěstí
se dají vyhlídat i místa u nemocnice a u měst-
ského úřadu. 
V nedávno zveřejněném žebříčku měst, kde se

nejlépe žije, se Litomyšl umístila na 12. místě,
dále jsme se dověděli, že přibývá občanů s tr-
valým bydlištěm v Litomyšli. Toto je určitě pří-
jemné zjištění. Otázkou však je, kdo odpovídal
a žití v Litomyšli hodnotil.
Ano, Litomyšl je krásná, má své kouzlo a určitě
patří mezi NEJ. V Litomyšli se pořád něco děje.
Ale opravdu se tady žije tak dobře?
Jsou občané opravdu spokojeni s cenami po-
zemků pro možnost vlastního bydlení, jsou
uspokojováni zájemci o získání nájemních bytů,
jsou spokojeni starší spoluobčané v získávání

místa v domovech pro seniory nebo v tzv. na-
šich penzionech? A co průtahy a nekonečná
jednání a sliby k R35 a zmíněný nedostatek
parkovacích míst, obavy o litomyšlskou ne-
mocnici, stav a stále odkládané stěhování
LDN? Nechybí lidem více klidu?
S oslavami umístění bychom měli být proto
zdrženlivější. Problémů v Litomyšli máme
hodně. Všechny se nedají vyřešit najednou,
snad časem...

Dana Kmošková,
předseda MO ČSSD Litomyšl

Nestraníci
Máme rádi Litomyšl
Léto je v plném proudu a nás těší, že jsme si
i přes pracovní vytížení nás všech našli čas
a opět jsme vytvořili partu fajn lidí. Spojují nás
nejen obdobné názory a cíle, ale také zájem
o veřejné dění. Litomyšl nám není lhostejná.
V našem městě se snažíme svým každoden-
ním životem i prací našich zástupců v zastupi-

telstvu a radě města vytvářet příjemné pro-
středí pro nás i naše potomky. Scházíme se
pravidelně po celé volební období, letos na jaře
intenzivněji. Díky tomu, že se pohybujeme a ži-
jeme v různorodém prostředí a život ve městě
vidíme z trochu odlišného pohledu, máme
mnoho různých zkušeností. I v letošním roce
Vám chceme představit 23 osobností, kterým

záleží na životě každého litomyšlského občana.
Rádi Vám nabídneme nové podněty a nápady
pro další zkvalitnění našeho života v krásné
Litomyšli.

Za Nestraníky
Veronika Samková Stratílková 

a Zuzana Vanžurová

Soutěž o titul „Aktivní obec“
Litomyšl se přihlásila do druhého ročníku sou-
těže o titul Aktivní obec, která má podpořit sběr
vysloužilých elektrozařízení v červených kontej-
nerech. Zároveň má obce motivovat k podpoře
osvěty týkající se důležitosti zpětného odběru
a recyklace starých elektrospotřebičů. Přestože
jsou města vybavena červenými kontejnery, do
nichž lze vhazovat drobné elektro a baterie,
stále se stává, že tato zařízení končí v komunál-
ním odpadu. 
Pomoci vyhrát soutěž můžete i vy. Je totiž něko-
lik kategorií, za něž lze získat body. A jednou
z nich je i výtěžnost sběru, kde bude hodnocena
nejvyšší výtěžnost při svozech v předem daném

období. Přidělené body jsou rovny dosažené vý-
těžnosti v kg/obyvatele a svoz. Dále lze body zí-
skat i za navýšení průměrné výtěžnosti
(kg/obyvatele) jednoho svozu, oproti průměru za
posledních 6 měsíců. Navýšení alespoň o 10 %
znamená zisk 1 bodu. Pokud tedy rozbité elek-
trospotřebiče a staré baterie vhodíte do červe-
ných kontejnerů na elektroodpad, můžete
pomoci městu vyhrát 20 000 Kč na zlepšení na-
kládání s vyřazenými elektrospotřebiči v obci.
Červené kontejnery na elektroodpad najdete na
ulicích 17. listopadu, Nová, Z. Kopala, Kornická,
sídliště Komenského nám., J. Matičky.

-az-

Výsledky genderového auditu
na městském úřadě
Město Litomyšl realizovalo v období od března
2018 do června 2018 bezplatný genderový audit
městského úřadu. Cílem šetření bylo zjistit, zda
jsou uplatňovány principy rovného zacházení
vůči zaměstnaným mužům a ženám a zda ne-
dochází k diskriminaci například na základě po-
hlaví, věku, rodinného stavu či životní situace
a podobně. V první etapě projektu jeho autorský
tým sbíral a analyzoval interní dokumenty, we-
bové stránky úřadu a další zdroje. Ve druhé
etapě se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi
všemi zaměstnanci úřadu. Ve třetí fázi autoři
uspořádali několik skupinových diskuzí se za-
městnanci, vedoucími zaměstnanci a vedením
úřadu. Nakonec proběhla finální analýza a zpra-
cování všech získaných poznatků. Z rozsáhlé
analýzy vyplynulo, že Městský úřad Litomyšl vy-

tváří pro své zaměstnance a zaměstnankyně
prostředí rovných příležitostí. „S výsledky še-
tření jsem velice spokojený. Od autorů i zaměst-
nanců máme zpětnou vazbu k internímu
fungování úřadu i seznam doporučení, co by se
v této oblasti dalo navíc udělat. Některé tyto
kroky se chystáme v budoucnu realizovat,“
zhodnotil projekt Bohuslav Pulgret, tajemník
Městského úřadu Litomyšl.

Tento audit byl realizován společností RENTEL
a.s. a byl podpořen z projektu „Genderový audit“,
číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006287, který
je spolufinancován z finančních zdrojů ESF
a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím operač-
ního programu Zaměstnanost. Proto byl audit
pro úřad realizován zcela zdarma. -mv-

Hlídka v červnu zaregistrovala, s pomocí
městského kamerového dohlížecího systému,
nepojízdné vozidlo na světelné křižovatce.
Strážníci vyjeli ihned na místo, a jelikož vozidlo
nešlo odtlačit, usměrňovali na místě dopravu do
příjezdu odtahové služby.

Společně s Obvodním oddělením Policie ČR
Litomyšl prověřovali strážníci oznámení o po-
hybu dvou malých dětí ve společnosti silně pod-
napilé ženy a stejně „posilněného“ muže. Hlídka
vyjela na místo a u dospělých osob provedla ori-
entační dechovou zkoušku na alkohol, která
měla pozitivní výsledky. Celá věc byla předána
k řešení orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

V červenci strážníci zasahovali na autobuso-
vém nádraží, kde opilý občan napadal obsluhu
restaurace. Choval se agresivně jak fyzicky, tak
verbálně i v přítomnosti strážníků. Ti jej po zá-
konné výzvě zpacifikovali za pomoci hmatů
a chvatů. Na místo pak přivolali policisty, kterým
opilce předali s podezřením na spáchání tre-
stného činu výtržnictví.  

Minulý měsíc jsme na základě spolupráce
s obvodním oddělením policie vyjeli prověřit ne-
klidnou situaci mezi spolubydlícími. Na místě
majitelka domu uvedla, že ji spolubydlící muž
napadá slovně i fyzicky a rovněž jí poničil zaří-
zení domu. Strážníci na místě uklidnili situaci
a celou věc dále řeší policie.

K celkem třem krádežím zboží v obchodním
domu Albert museli v červenci vyjet strážníci
Městské policie Litomyšl. Všechny tři přestupky
vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení na
místě.

V červenci vyřešili strážníci dva přestupky
proti obecně závazné vyhlášce, o pravidlech po-
hybů psů na veřejném prostranství, přestupcům
strážníci uložili pokuty v příkazním řízení na
místě. 

Při jedné pochůzce nalezli strážníci v parčíku
silně podnapilého muže. Muž byl převezen do
nemocnice na vyšetření a následně byl převezen
na protialkoholní záchytnou stanici do Hradce
Králové. Tomáš Rádek, velitel MP Litomyšl

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Školky Litomyšl mají v budoucnu rozkvést do krásy
Moderní zahradní centrum s bohatou nabídkou zboží, rodinný park s atrakcemi pro děti, veřejně
přístupné zahrady, tisíce rostlin vypěstovaných od semínka i kvalitní regionální potraviny.
To vše by měli návštěvníci již za pár let najít v místě současných okrasných Školek Litomyšl.
Tradiční firma plánuje do budoucna velký růst a chce se stát „Zeleným kopcem“, kam budou lidé
mířit na nákupy i relaxaci.

Řada lidí si v posledních mě-
sících pokládala otázku, co
bude se Školkami Litomyšl
pod novým majitelem. Ten má
s podnikem ambiciózní plán
na proměnu celého místa,
přesto však hodlá zachovat
to, na čem školky v posled-
ních 70 letech stály, tedy pro-
dukci vlastních rostlin. „V
minulosti jsem slyšel hodně
nesmyslů o tom, že tady bude
golfové hřiště nebo parcely.
Ani jedno není pravda. Naším
plánem je stabilizovat Školky Litomyšl po finanční
stránce, optimalizovat výrobu a ve druhé fázi tady
vybudovat velké moderní zahradní centrum, kde
si lidé krom rostlin nakoupí i potřeby na zahradu

pisuje svůj záměr majitel školek Tomáš Brýdl.
Zahradní centrum by mělo vyrůst přímo v sou-
časném areálu a na jeho tvorbě se podílí archi-
tekt Radko Květ, který je podepsaný například
pod proměnou Klášterních zahrad. Celý areál
v budoucnu ponese název Ekopark Floreum. Ve
třetí fázi projektu chce nové vedení v areálu vy-
budovat tematicky zaměřené okrasné zahrady
s rodinným parkem, včetně hracích prvků inspi-
rovaných světem rostlin.
S realizací těchto plánů se počítá v horizontu
dvou až pěti let. V současné době se manage-
ment soustředí hlavně na optimalizaci provozu
školek. „Firmu založil Josef Peňáz v roce 1946
a tradici školkařství ctíme a hrdě se k ní hlásíme.
To, co zde vybudoval, si zaslouží obdiv. Na nás
nyní je, abychom firmu přeměnili na podnik,
který bude konkurenceschopný v tržním hospo-
dářství. Zákazníkům nabízíme přes 5 000 druhů
zeleně a v databázi máme celkem 12 000 polo-
žek určených k prodeji. Teď musíme produkci ze-
fektivnit tak, aby zde zůstalo oblíbené zboží
a mohli jsme klientům nabízet i sezónní a módní
zeleň. Naším cílem je celoroční, efektivní provoz
zaměřený na kvalitu, ne kvantitu. Nadále zde
budeme pěstovat zeleň od semínka a mladých
rostlin. Zákazníci nepřijdou o oblíbené prodejní
výstavy, které budou v novém Zahradním centru
Floreum,“ říká ke stavu Školek Litomyšl jejich ře-
ditel Miroslav Nádvorník. Do budoucna se ve
školkách také plánuje produkce zeleniny a bio-
masy. Ta se pak využije na vytápění skleníků
a celý areál bude ekologický a energeticky sobě-
stačný. „Po prodeji Story Designu jsem hledal,
co dělat dál. Bratr mě upozornil na prodej školek
a zalíbila se mi idea tady ve městě znovu něco
vytvořit. Mám Litomyšl rád, tak proč bych inves-
toval peníze jinde, když je mohu použít tady na
projekt, který má smysl a lidem něco dá,“ dodává
na závěr Tomáš Brýdl.
Počátky Školek Litomyšl sahají až do roku 1946,
kdy byly založeny jako soukromá společnost. Po
třech letech své existence přešly pod správu ko-
munálních služeb města Litomyšl. Po sametové
revoluci v roce 1991 došlo k privatizaci podniku
a v roce 2017 jej koupil nový majitel. Společnost
hospodaří na 92 hektarech půdy v nadmořské
výšce 320 metrů, z čehož připadá 67 hektarů na
rostliny ve volné půdě, jeden hektar zasklené
plochy a ostatní plochy připadají na rostliny pěs-
tované v kontejnerech. Produkce je směřována
zejména na tuzemské odběratele, tvůrce zeleně
a státní správu. Rostoucí částí podniku je malo-
obchodní prodej. -mv-, foto: Školky Litomyšl

nebo do domu. Najdou zde i bistro a regionální
potraviny od místních producentů. Chceme tady
pro Litomyšlany vybudovat ekologické a přívě-
tivé místo pro setkávání, nákupy a relaxaci,“ po-

Pozvánka na Vzpomínkovou jízdu na Elišku a Čeňka Junkovy

Dotace na kompostování 
v bytových domech
Město Litomyšl na začátku roku 2016 v pilotním
programu podpořilo myšlenku předcházení
vzniku odpadu a nadšení kompostovat v byto-
vém domě ul. Fučíkova čp. 828 v Litomyšli za-
koupením komunitního kompostéru. Po jeho
úspěšném dvouletém provozování zvažujeme
vypsání dotačního programu na možnost udě-
lování dotací pro společenství vlastníků jedno-
tek v příští sezoně 2019. Samozřejmě by se pro
umístění nových komunitních kompostérů mu-
selo najít vhodné prostranství po dohodě s měs-
tem Litomyšl.
Potenciální zájemci o kompostování rostlinných
zbytků z údržby záhonů v okolí bytového domu
a bioodpadu z jednotlivých domácností mohou
kontaktovat odbor místního a silničního hospo-
dářství na tel. čísle 461 653 364. Na základě
toho by byl stanoven termín pracovní schůzky,
kde budou představeny navrhované podmínky
dotace, typ vhodného komunitního kompostéru
a budou také sděleny zkušenosti výše uvede-
ného pilotního projektu.
V českých popelnicích stále končí 33 % kuchyň-
ského a zahradního odpadu, 18 % papíru, 14 %

plastu. Je už jisté, že od roku 2024 bude dle zá-
kona o odpadech zakázáno skládkování komu-
nálního odpadu. Cílem a smyslem nového
zákona z dílny MŽP je zvýšit míru recyklace do
roku 2020 na 50 %. Odpad chápeme jako suro-
vinu, díky níž chráníme primární zdroje, a nejen
u nás v ČR. Cesta úspory je recyklace-materi-
álové využití již vyrobeného a použitého. 

Jana Foltová, Pavel Jiráň

Veterán klub Litomyšl ve spolupráci s Czech Bu-
gatti Clubem pořádá pod záštitou města Lito-
myšle, náměstka hejtmana pardubického kraje
Michala Kortyše a Vladimíra Junka 3. ročník
Vzpomínkové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy,
spojenou s výstavou historických vozidel v Lito-
myšli, Vysokém Mýtě a Potštejně. Setkání pro
všechny příznivce vůně benzínu a historie se
uskuteční v termínu od 10. – 12. 8. 2018 v Lito-

myšli a jejím okolí. Tato pravidelně opakující se
akce, dosahuje již mezinárodní úrovně. Můžeme
se těšit na posádky z Rakouska, Slovenska či
Maďarska. Letošní ročník vzpomínkové jízdy, by
měl připomenout současné generaci všeobec-
nou historii motorismu, módy, dovednosti na-
šich předků, ale především památku manželů
Junkových, coby nejvýznamnějších představitelů
světového motorismu v první polovině minulého
století. Veterán klub Litomyšl obdržel v roce
2015 od Ing. Vladimíra Junka, syna Elišky Jun-
kové, svolení jako jediné organizaci v České re-
publice používat v názvu pořádané akce jména
obou manželů.
V pátek 10. 8. bude od 15.00 do 20.00 hodin pro-
bíhat příjezd a následná přehlídka historických
vozidel na zámeckém návrší.  Hlavní program
vzpomínkové jízdy se uskuteční v sobotu 11. 8.
2018. Po krátké ranní výstavě na zámeckém ná-
vrší budou stroje při komentovaném startu
v 8.45 vyjíždět do své první etapy. Trasa první
etapy povede přes Smetanovo náměstí v Lito-
myšli, Morašice a Libecinu do Vysokého Mýta.

Zde historická vozidla projedou Litomyšlskou
branou na náměstí Přemysla Otakara II., kde
budou vystavena veřejnosti od 9.30 do 12.15
hodin. Po oběde se vozidla vydají na druhou část
své spanilé jízdy, přes Choceň, Běstovice a Sko-
řenice zavítají do obce Potštejn, kde bude cíl
druhé etapy. Veřejnost, tak bude mít další mož-
nost si prohlédnout nejen jednotlivé stroje a do-
bově sladěné posádky, ale i krásy místního
zámku, pivovaru či hradu. Komentovaný start do
poslední etapy je naplánován na 15.00 hodin
a účastníci se poté přes Sopotnici a Ústí nad Or-
licí vrátí zpět do Litomyšle, kde budou vozidla
opět k vidění do večerních hodin. 
Od 16.00 bude ve Francouzské zahradě u salletu
probíhat dobová módní přehlídka nejen pro
účastníky, ale i pro širokou veřejnost. Od 20.30
poté bude ve stylu 20. a 30. let probíhat galave-
čer, kdy k tanci a poslechnu hrát ZUŠ pod vede-
ním Libora Kazdy. Občerstvení bude zajištěno
restaurací Karlov. Vstupné na veškerý sobotní
program bude dobrovolné. 

Za Veterán klub Litomyšl Karel Franky
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 V měsíci srpnu oslaví 90.

narozeniny pan Emil Sűsser,
bývalý předseda MNV Kornice.
Více než 70 let je aktivním mys-
livcem a chovatelem českých
fousků. Do dalších let přejeme
hlavně zdraví, hodně elánu
a božího požehnání. 

Miroslav, Alena, Michal a Šárka Sűsserovi
 Poděkování za připomenutí památky pana

rektora Stříteského
Chtěla bych poděkovat panu starostovi Kašpa-
rovi za jeho úsilí o uložení ostatků pana rektora
Stříteského do hrobu u zdi hřbitovního koste-
líčka. Kdekdo se v posledních letech ptal, kde je
hrob pana rektora. Uložení v kryptě kláštera by
bylo sice také důstojné, ale tímto způsobem se
na pana rektora nezapomene. Marie Lorencová

 Dne 6. srpna uplyne 7 let, co nás navždy
opustil v nedožitých 74 letech pan Milan Švec

z Litomyšle. Stále vzpomínají rodiny Bartasova,
Švecova a Šedova

 Dne 1. srpna uplyne již 30 let od úmrtí naší
dcery a sestry Milady Štěpánkové, rozené Hanu-
sové, z Pazuchy. Stále vzpomíná matka Jaro-
slava Hanusová, ostatní příbuzní a sestra Ivona
Jansová s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpo-
menou s námi.

 Svaz důchodců z Litomyšle touto cestou ještě
jednou děkuje za věcné ceny a finanční podporu
II. Sportovních her seniorů v Litomyšli: Městu
Litomyšl, Saint-Gobain Adfors cz s.r.o. a Story-
Design, a.s.
Poděkování patří i studentům SPGŠ a provozo-
vateli areálu za sokolovnou.
V příjemném prostředí areálu naši starší spolu-
občané v dobré náladě předvedli za podpory ne-
sportujících kamarádů hodnotné sportovní
výkony.
Dana Kmošková, předseda MO Svazu důchodců

ZAMYŠLENÍ

I stvořil Bůh člověka k obrazu svému 
Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu,
podle podobenství našeho, a ať panují nad ry-
bami mořskými, a nad ptactvem nebeským,
i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým ze-
měplazem hýbajícím se na zemi. I stvořil Bůh člo-
věka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej,
muže a ženu stvořil je. A viděl Bůh vše, což učinil,
a aj bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro den
šestý. Gn 1. 26–27, 31

Biblické vyprávění o stvoření nás učí, že tu ne-
jsme náhodou nebo omylem, ale z dobré vůle
Boží. To sám Bůh Stvořitel rozhodl o našem bytí
a dal nám slavné poslání. Je to základní text pro
biblickou antropologii. Náš počátek je v Bohu.
Jsme zde z Boží vůle. Máme hodně společného
s ostatním stvořením – především se zvířaty. To
je smysl zmínky o tom, že jsme byli stvořeni
v jeden den. A máme veliké poslání: Být Božím
obrazem a panovat nad ostatním stvořením.
A jasně se zde dozvídáme, že se to Pánu Bohu
všechno, včetně člověka, povedlo. Vše, co Bůh
učinil, bylo velmi dobré. 
Bůh, zdá se, tvoří proto, že nechce být sám.
Stvořil kosmos, neživou přírodu, stromy a vege-
taci, ryby, zvířata a pak i člověka. To je jeden
z příznačných rysů biblického Boha. Tuto zku-
šenost s ním udělali už staří Izraelci. A z této
víry se v babylonském zajetí (6 st. př. Kr.) zrodilo
vyznání o stvoření. Bůh stvořil člověka, aby
s ním mohl mít společenství. Stvořil jej k rozho-
voru, k modlitbě, ke spolupráci se svým Stvoři-
telem. Bůh také stvořil člověka jako pár, jako
muže a ženu. Stvořil člověka ke spolupráci,
k vzájemné pomoci, k lásce. Člověk je plně člo-

věkem právě tehdy, když miluje jeden druhého. 
V hebrejském originále se člověk řekne adam. To
stojí za hlubší promyšlení. Adam souvisí s výra-
zem pro hlínu (adama). Adam by se tedy dal pře-
ložit také jako zemák. Po vnější stránce se
mnoho neliší od hlíny. Je prach a v prach se na-
vrátí. Toto pojmenování tedy ukazuje na lidskou
křehkost a časnost. A je tu ještě další příbuzné
slovo – dam, krev. Život člověka je spojen s krví.
Když vyteče krev, je po životě. Život člověka,
adama, je křehký a smrtelný. 
Bůh dal ale lidskému pokolení slavné a jedinečné
poslání. Stvořil člověka ke svému obrazu. Člověk
má v tomto světě zobrazovat, představovat sa-
motného Boha. Takovou nám Bůh dává výsadu.
Jsme křehkou nádobou, ale máme v ní vzácný
obsah. V čem jsme vlastně Božím obrazem? Je
to umění myslet? Či se svobodně rozhodovat?
Anebo umění pracovat a tvořit?
Výslovně je zde zmíněno, že posláním člověka je
panovat nad ostatním stvořením. Nad světem
panuje jistě především Bůh sám. Ale jako odlesk
tohoto panování dává člověku pravomoc vlád-
nout nad celou zemí. Ono slovo „panovat“ je
velmi silné vyjádření a znamená královskou
vládu, která může být i dost tvrdá. Ve významu
tohoto slova je však obsažena také moudrá
a odpovědná správa. Panovat tedy znamená:
moudře a odpovědně spravovat Boží stvoření. Je
to tedy veliká výsada i odpovědnost. Jsme stvo-
řeni k Božímu obrazu. Jsme tu proto, abychom
byli odrazem Boží lásky a dobroty, Boží spra-
vedlnosti i péče. Žijme tedy tak, abychom nebyli
karikaturou, ale obrazem Bohu co nejvěrnějším.

Václav Hurt, evangelický farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Výsledkem myšlení
nemá být pocit, ale čin. Vincent van Gogh

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Jindřiška Jiroušková
    Vilma Částková
85 let – František Šváb, Růžena Víšková
    Alena Hladíková, Milada Řípová
    Jindřich Pařík, Irena Vaňásková
90 let – Marta Faltysová, Miloslav Smola
    Emil Süsser
91 let – Marie Bebjaková
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Zdeněk Soukup, Tržek – Věra Trávníčková,
Tržek • Stanislav Kostelecký, Hroubovice
– Martina Červená, Litomyšl • Luboš Hr-
donka, Litomyšl – Naděžda Slušná, Lito-
myšl • Josef Kočí, Dolní Újezd – Kateřina
Křišťálová, Praha • Jiří Bartheldy, Zámrsk
– Iva Pechancová, Svitavy • Lukáš Buřval,
Litomyšl – Anežka Štanclová, Bučina •
Miloslav Langr, Sopotice – Kateřina Lin-
grová, Pardubice • Antonín Zamazal,
Praha – Dita Krametbauerová, Praha •
Daniel Šaradín, Němčice – Veronika Strán-
ská, Němčice • Radek Sonntag, Vysoké
Mýto – Žaneta Jílková, Vysoké Mýto • Voj-
těch Bartoš, Čistá – Veronika Fajmanová,
Mor. Třebová • Libor Minář, Litomyšl –
Ivanka Vajrauchová, Litomyšl • Jiří Sou-
kup, Čistá – Lucie Secká, Trstěnice •
Radek Pavlíček, Březová n. Svitavou – Te-
reza Aligerová, Březová n. Svitavou • Jiří
Beránek, Litomyšl – Petra Dudychová Fa-
itová, Litomyšl • Marian Lukeš, Lázně Bě-
lohrad – Lucie Šindelářová, Bohuňovice •
Petr Štěpánek, Sebranice – Lucie Pec-
ková, Sebranice • Roman Kučera, České
Heřmanice – Dana Urbanová, Choceň •
David Chlebíček, Ústí n. Orlicí – Alena
Stráníková, Desná • Jaroslav Jíra, Dobříš –
Manika Machačná, Postoloprty • Jan Ja-
noušek, Desná – Dagmar Schützová,
Desná • Jaroslav Vágner, Dřísy – Nikola
Havelková, Vidlatá Seč • Michal Ondráček,
Mikuleč – Michaela Matochová, Mikuleč •
Karel Horský, Svitavy – Karolína Zlochová,
Polička • Kamil Dvořák, Kamenec u Po-
ličky – Lucie Burešová, Jedlová • David
Véra, České Heřmanice – Nicol Bauerová,
Choceň • Vladimír Nepraš, Litomyšl – Mi-
roslava Skřivanová, Litomyšl • Jan Jílek,
Chrudim – Andrea Jasanská, Chrudim •
Vladimír Paclík, Litomyšl – Lenka Klímová,
Litomyšl • Marián Komínek, Újezdec – Ve-
ronika Macková, Bohuňovice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Marie a František Hutákovi z Lito-
myšle, v Nové městské síni oslavili své
padesáté jubileum manželé Irena a Miloš
Karešovi.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Marií Motyčkovou (91 let)
Františkem Švábem (88 let) Suchá
Bohdanem Musilem (85 let)
Vzpomínáme. Věra Kučerová, KPOZ

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

 Velké poděkování Litomyšli.
Setkání přátel komorní hudby a mezinárodní in-
terpretační kurzy oslavily 45. ročník a v tomto
krásném městě téměř neuvěřitelných 13 let!
Také letos to bylo 120 účastníků, 16 lektorů a 10
večerních koncertů ve Smetanově domě a v kos-
tele Povýšení sv. Kříže.
Děkujeme především Domovu mládeže Pedago-
gické školy s osvíceným a zkušeným náčelní-
kem Ing. Leníčkem, s vrcholně profesionální
a zároveň vstřícnou, vlídnou a usměvavou – mi-
mořádnou osobností – paní Radkou Pešinovou,
se skvělým kolektivem vládnoucím v kuchyni
a s nejšikovnějším panem správcem, pro kterého
nic není problém. Je to pro nás na 12 dní nena-
hraditelné a téměř domácí zázemí pobytové
i vyučovací.

Děkujeme Základní umělecké škole B. Smetany
za možnost vyučovat ve třídách klavírních, dvou
houslových, violové a také komorní hry a mož-
nost cvičit na klavír 10 hodin denně.
Děkujeme celému farnímu úřadu v čele s R.D.
Zdeňkem Machem za možnost koncertů v krás-
ném prostředí kostela Povýšení sv. Kříže a za
udržení této mnohaleté tradice.
A děkujeme Smetanovu domu za 8 komorních
koncertů v secesním sále a za velké pochopení
pana ředitele Leoše Krejčího.
Na našich koncertech účinkují umělci světových
jmen, které litomyšlskému publiku závidí i pořa-
datelé ve velkých městech. To dobře vědí ti, kteří
na naše koncerty pravidelně chodí a to je zase
náš dar Litomyšli a jejímu okolí.

Eva Štrausová
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175 let – 28. 8. 1843 se narodil August Sedláček,
historik, středoškolský učitel, heraldik, genealog. 
V letech 1867–1868 působil na gymnáziu v Lito-
myšli jako profesor dějepisu, latiny, češtiny a něm-
činy. Veškerý svůj volný čas věnoval sbírání
materiálů o hradech, tvrzích a zámcích. Z jeho
lásky k historii se zrodilo patnáctidílné monumen-
tální dílo Hrady, zámky a tvrze Království českého.
Toto dílo zahájil městem Litomyšl, tvrze v okolí Li-
tomyšle, Svojanov, Polička, Limberk (dnešní Po-
mezí), Bystré, jednotlivé díly vycházely v letech
1882–1927. 
125 let – 18. 8. 1893 se v Litomyšli narodil Čestmír
Jeřábek, český prozaik, dramatik a literární kritik,
část jeho díla se vztahuje tematicky k Litomyšli,
městu věnoval knihu Zelená ratolest, kde vzpo-
míná na svoje dětství. Novela Odcházím, přijdu líčí
druhý pobyt Boženy Němcové v Litomyšli. Život
v rodině slavného rodáka B. Smetany krátce před
jeho narozením, soudobé dění ve městě i na
zámku vylíčil v novele Jitro se zpěvem.
125 let –25. 8. 1893 se narodil Josef Portman, uči-
tel, úředník města Litomyšle, knihovník, bibliofil,
knihtiskař – amatér, sběratel. Studoval litomyšlské
gymnázium, už jako student si zamiloval tvorbu
svérázného umělce Josefa Váchala, malíře, grafika
a literáta. Pod jeho vlivem začal tisknout své uni-
kátní knihy a požádal J. Váchala o výzdobu dvou
místností a nábytku v malém domku na Záhradí
(dnes Portmoneum – Museum Josefa Váchala).
Umělec pokryl stěny a stropy dvou místností fan-
taskními nástěnnými malbami, vyzdobil řezbami
a malbami i několik kusů nábytku. Tisky Josefa
Portmana jsou v Památníku národního písemnic-
tví v Praze. 
90 let – 23. 8. 1928 se narodil Bohdan Kopecký,
český malíř, grafik, ilustrátor. Vystudoval Akademii
výtvarných umění, v 50. letech nastoupil vojen-
skou službu v Záluží u Mostu, kde později působil
i jako horník, a právě místní lidskou činností zde-
vastovaná krajina se stala inspirací pro jeho

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

srpen 2018

Otevření budovy infekčního pavilonu – nemocnice v Litomyšli 
Budova bývalého infekčního pavilonu byla vybudována na volném prostranství v jihozápadní části
města. Projektová dokumentace pochází z roku 1937, stavět se začalo v květnu téhož roku a slav-
nostní otevření proběhlo 1. srpna 1938. Pravděpodobně vlivem politických událostí nebyla otevření
stavby věnována velká pozornost. Jedná se o zajímavou pozdně funkcionalistickou stavbu, městská
kronika uvádí pouze stavitele Františka Trešla, zdali byl také projektantem stavby, se nepodařilo
zjistit, protože archív nemocnice v Litomyšli byl zničen zatopením v roce 2002.  Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

tvorbu. Na konci 70. let se Bohdan Kopecký vrací
natrvalo do Litomyšle, kde se zapojuje do spole-
čenského života města. V době normalizace ne-
mohl svá díla vystavovat ani prodávat. Novou
vzpruhu pro jeho tvorbu přináší až doba po pádu
komunistického režimu, v 90. letech našel další
velkou inspiraci v sopečné krajině při pobytu na
Kanárských ostrovech a především na Havaji. 
80 let – 3. 8. 1938 se narodila Ludmila Jandová,
malířka, grafička, žila a tvořila v Osíku u Litomyšle.
Studovala odbornou školu sklářskou v Železném
Brodě a Akademii výtvarných umění Praze. V roce
1961 se provdala za Františka Jandu, akademic-
kého sochaře. V její tvorbě převažovala drobná
grafika s rozličnými náměty, ilustrace knih, po-
hlednice s vánoční a velikonoční tématikou, ale
i velké obrazy, malované pastelem. Studium na
sklářské škole jí umožnilo tvořit také mozaiky, nej-
větší z nich – „Řeka květů“ – je v Litomyšli na ob-
chodním domě. Za svoji tvorbu inspirovanou
katolickou tematikou byla několikrát oceněna,
v roce 2001 jí papež Jan Pavel II. udělil odznak
vznešeného kříže „Pro ecclesia et pontifice“ za
celoživotní dílo a přínos pro církev.
70 let – 20. 8. 1948 bylo otevřeno koupaliště v Li-
tomyšli, projekt na místě někdejšího rybníka
Žaboškrt vypracoval v roce 1938 pražský funkci-
onalistický architekt Václav Kolátor – hlavní
odborník na stavby pro plavecký sport – ve spo-
lupráci s litomyšlským technickým inženýrem
Karlem Krixem. Hotov byl pouze bazén, dostavba
šaten a veškeré terénní úpravy probíhaly ještě tři
roky. V letech 1952, 1954 a 1956 se koupaliště
stalo místem konání celostátních plaveckých zá-
vodů. 
95 let – 26. 8. 1923 byla slavnostně otevřena bu-
dova nového litomyšlského gymnázia podle ná-
vrhu architekta Antonína Ausobského. Jednalo se
o vůbec první novou prvorepublikovou středo-
školskou budovu. Stavba stála kolem 7 milionů
korun. Provedl ji Ing. Ferdinand Rudolf, pražský ar-
chitekt a stavitel. Základní kámen byl položen 24.
dubna 1921.                                    Lenka Backová

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Světoznámé skleněné figurky
Jaroslava Brychty v Městské galerii • Ulice 9.
května bude až do října v rekonstrukci • Sme-
tanova Litomyšl 2018 – Český poutník • Uložení
ostatků rektora Františka Ambrože Stříteského
• Výstava Regionálního muzea k srpnovým
událostem 1968 •

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETUNové knihy v litomyšlské knihovně
Liviero, Gemma – Zlomení andělé, Watt, Erin –
Něco skutečného, Goodkind – Sestra temnot:
Kroniky, Liu, Cixin – Temný les, Owen, Adrian –
V šeré zóně: mezi, Kasten, Mona – Začít znovu,
Matthews – Rudá volavka, Gavalda, Anna – Cit-
livá místa, Matoušek – Vraždy psané životem,
Jones, Amo – Polámaná loutka: druhý, McBain,
Ed – Poslední tanec, Novotná – Prostírání s koli-
bříky, Jeffries – Vášnivý duel, Jirásek – Život není
takový, jak si, Jacobs, Anne – Panský dům a jeho

dcery, Vaňková – Z milosti Boží, Ishiguro – Ne-
opouštěj mě, Minier – Noc, Lonsdale – Všechno,
co jsme opustili, Harrod-Eagles – U domácího
krbu: za, Lake, Alex – Když Anna zmizela, Do-
uglas, Donna – Sestřičky v nesnázích, Wilson –
Talent na vraždu, Kniha, Dušek, Milan – Minulosti
neutečeš, Cartland – Nenadálá láska, Sýkora –
Pět mrtvých psů, Cílek, Roman – Pokus o ucho-
pení vánku, Cameron – Poslední neandertálská,
Pronská, Jana – Rebelka

Osmnáct let kázání profesora Tomáše Halíka
v Litomyšli připomíná nová kniha. Tu v omeze-
ném nákladu vydalo v červnu město a Smeta-
nova Litomyšl. V publikaci s názvem „Tomáš
Halík v Litomyšli 2000–2018“ je vytištěno pět
obsáhlých kázání, která známý český teolog pro-
nesl při slavnostních mších v rámci Smetanovy
Litomyšle. Její součástí jsou i historické fotogra-
fie. „Jedná se o edici s pár výtisky, které nejsou
určené pro volný prodej. Naším záměrem bylo
dát Tomáši Halíkovi vzpomínkovou knihu jako
dárek k jeho 70. narozeninám. Nakonec se mu
zalíbila a v současné době zvažujeme, že ji do-
plníme o další kázání a rozhovor, autorizovaná
publikace by pak mohla vyjít ve větším nákladu
a dostat se na pulty knihkupectví,“ říká o knize
starosta Radomil Kašpar. Na přípravě publikace
se podílel grafik Jiří Lammel, vytištěna byla
zdarma jako sponzorský dar v místní tiskárně
H.R.G. v nákladu 30 kusů. -mv-

Kniha vzpomínek
pro Tomáše Halíka

450. narozeniny
zámku jsme
oslavili v rytmu
flamenca
strana 1 >
Příběh zámeckého návrší v Litomyšli začíná
kolem roku 981 první zmínkou o hradním sídle
v Kosmově kronice. Přes tři století dějin premon-
strátského řádu na tomto místě a založení bi-
skupství v roce 1344 – druhém nejstarším
v Čechách – se dostáváme až k příchodu Kostků
z Postupic, kteří bývalou biskupskou rezidenci
po husitských válkách využili k přestavbám na
šlechtický hrad. Vratislav z Pernštejna získal Li-
tomyšl od panovníka za věrné služby v roce 1567.
Tento přední šlechtic Českého království zbudo-
val na místě kostkovského hradu v letech 1568–
1581 honosný renesanční zámek. Zámek je
koncipován jako renesanční sídlo čtvercového
půdorysu, v němž dochází k působivému spojení
dispozice italských arkádových dvorů s českými
štíty a asi 8 000 psaníčky s originálními sgrafity.
Výjimečnost zámeckého areálu byla v roce 1999
potvrzena zápisem na Seznam UNESCO.
Španělskou slavnost ke 450 letům zámku uspo-
řádalo město Litomyšl ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem, Smetanovým domem,
Zámeckým návrším, Zámeckým sklepením,
Městskou galerií Litomyšl, Evropským školicím
centrem, agenturou Fiesta Flamenca a řadou
dalších organizací a firem. Slavnost se odehrála
pod záštitou starosty Radomila Kašpara a ná-
městka hejtmana Pardubického kraje Michala
Kortyše. Oslavy 450. narozenin zámku získaly
podporu také od Ministerstva kultury ČR, z pro-
gramu Podpora pro památky UNESCO.   

-mv-, foto: František Renza
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Jubilejní Smetanova Litomyšl skončila. 
Příští ročník bude ještě o den delší
Jubilejní 60. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl, který trval od 14. června do 7. čer-
vence, je již jen vzpomínkou. Krásnou tečku za ním udělalo Velké finále plné překvapení se
závěrečnou písní Ach, synku, synku, kterou zpívalo i publikum. Smetanova Litomyšl už myslí
na 61. ročník a odhaluje některé části programu.

Za námi je jednačtyřicet pořadů ve čtyřiadvaceti
dnech. Prodalo se přibližně 29 tisíc vstupenek,
průměrná návštěvnost dosáhla asi 98 procent.
Zhlédli jsme úchvatné vystoupení mexického te-
noristy Javiera Camareny, Jaromíra Nohavicu
s Janáčkovou filharmonií, Evangelium podle
houslí Pavla Helebranda, skvělého Adama Pla-
chetku, virtuozitu Ivo Kahánka, Zpěváčky kraje
mého i světovou premiéru kantáty Český pout-
ník a řadu dalších. Krom krásných festivalových
pořadů na zámeckém nádvoří, v zámecké jíz-
dárně, chrámu Nalezení sv. Kříže, Kapitulním
chrámu Povýšení sv. Kříže a ve Smetanově
domě mohli návštěvníci zavítat také do Festiva-
lových zahrad nebo na některou z Festivalových
zahrádek s hudební produkcí. Zakusit jsme mohli
bezmála třicet projektů, výstav, realizací a insta-
lací, které nabízeli, respektive některé z nich
stále nabízí, průřez dějinami výtvarného umění. 
Smetanovu Litomyšl si ovšem můžeme připo-
menou díky fotografiím ve veřejné galerii na
webu: foto.smetanovalitomysl.cz/photo/ nebo
reportážím CMS-TV: www.youtube.com/user/The-
Comvision/. Velmi zajímavý pohled na festival
nabízí série dokumentů Den po dni, které je
možné zhlédnout prostřednictvím iVysílání
České televize či přímo přes stránku pořadu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12339442
541-smetanova-litomysl-den-po-dni/dily/.
„Každý díl je pohledem nějakého člověka, a tak
se můžeme podívat na Smetanovu Litomyšl po-
hledem Pavla Kysilky, Soni Červené, návštěvníka
festivalu a Davida Marečka,“ upřesňuje ředitelka
komunikace Smetanovy Litomyšle Eva Piknová.
Smetanova Litomyšl zároveň usiluje o to, aby
záznam koncertu Osudová léta 1918 a 1968 byl
zařazen do vysílání ČT 21. srpna. 
Smetanova Litomyšl už ale začíná chystat ročník
jednašedesátý. „Chtěl bych, aby byl festival vždy
moderní, využívající nejnovější technologie, s tra-
dicí, ale netradiční, pokaždé něčím nový. Věřím, že
se bude vyrovnávat ekonomická síla a budeme si
moci dovolit účinkování nejlepších zahraničních
souborů,“ říká k následujícímu ročníku i těm dalším
ředitel festivalu Jan Pikna. Smetanova Litomyšl tak
bude mít v roce 2019 osmatřicet pořadů, rozsa-
hem tedy bude téměř identická s ročníkem le-
tošním. Festival začne ve čtvrtek 13. června
koncertem České filharmonie s Jakubem Hrůšou
a potrvá 25 dní, do neděle 7. července. „Myslím, že
to bude ročník velkých titulů a skvělé muziky. Náv-
štěvníci se mohou těšit mj. na nová nastudování
Dalibora, Dvořákovu Svatou Ludmilu, Hry o Marii
Bohuslava Martinů či rockovou operu Jesus Christ

Superstar. Mezi velká ,lákadla´ také samozřejmě
počítám galakoncert operní divy Olgy Peretyatko
Mariotti, nový pořad Il Giardino Sospiri Magdaleny
Kožené či hostování Velkého Čajkovského orches-
tru z Moskvy,“ prozrazuje umělecký ředitel Smeta-
novy Litomyšle Vojtěch Stříteský. „Chtěl bych
založit ,Klub přátel volných míst´, jakousi databázi
zájemců, kterým bychom na poslední chvíli nabí-
zeli zbylá volná místa v hledištích za symbolickou
cenu. Ale určitě vymyslíme i něco většího, příští
ročník přeci nemůže zůstat pozadu za letošním,
i když nebude jubilejní,“ dodává Jan Pikna.
Smetanova Litomyšl v lednu 2019 zveřejní celý
program a tradičně, první březnovou středu,
tedy 6. března, začne předprodej vstupenek. 

Jana Bisová,
tisková mluvčí Smetanovy Litomyšle

23. ročník Litomysl International String Master
Class má co nabídnout hudebníkům i veřejnosti
Do Litomyšle zamířilo 13 mladých talentovaných
hudebníků, aby si v našem městě pod vedením
renomovaných profesorů Milana Vítka a Micha-
ela Malmgreena procvičili své umění ve hře na
housle. Součástí programu 23. ročníku Litomysl
International String Master Class jsou tradiční
koncerty, na kterých si můžete účastníky na
vlastní uši poslechnout. Volně přístupná před-
stavení se odehrají ve Smetanově domě 28. 7.,
4. a 11. 8. Seznámit se na nich můžete s hrou
mladých hudebníků z Norska, Dánska, Japonska,
Islandu, Anglie, USA, Číny i České republiky. Hu-
dební vzdělávací akce se v Litomyšli koná od 22.
července do 12. srpna.
Zajímavostí letošního ročníku je návrat Josefa
Špačka, který se houslových kurzů před několika
lety zúčastnil jako student. Nyní se do Litomyšle
vrací jako koncertní mistr České filharmonie. „Je
to skutečně symbolický návrat. Když byl na kur-
zech naposledy, tak se od starších a zkušeněj-
ších učil, teď bude sám dávat rady mladším
houslistům. Je to pro ně skvělá ukázka toho, kde
za pár let mohou být, pokud budou pilně cvičit,“

říká k návštěvě Josefa Špačka organizátor kurzů
Radomil Kašpar. Výuku Josefa Špačka jste mohli
navštívit 31. července.
Mladí hudebníci při mistrovských kurzech nej-
prve 14 dní intenzivně cvičí, pak se představují
veřejnosti. Kromě koncertů v Litomyšli vystoupí
například v Heřmanově Městci (5. srpna), Leto-
hradě (6. srpna), Poličce (7. srpna), Potštejně

(8. srpna) a Brandýsu nad Orlicí (9. srpna). Sám
profesor Vítek ke kurzům říká: „Jako mladý hous-
lista v komunistickém Československu jsem se
svými spolužáky neměl téměř žádnou možnost
cestovat, takže interakce s hráči na smyčcové
nástroje a s učiteli z jiných zemí nebyla možná.
Kdykoli se jeden ze spolužáků vrátil ze soutěže
nebo z koncertu v zahraničí, hned jsme ho ne-
dočkavě ,vyslýchali´, jak se různé skladby v ji-
ných zemích hrají nebo jaké jsou nejnovější
trendy ve hře na smyčcové nástroje. Tato zkuše-
nost mě přesvědčila, že je velmi důležité vytvá-
řet prostředí, kde se mohou studenti z celého
světa setkávat při intenzivním studiu u vynikají-
cích mezinárodních učitelů, kde mohou navázat
přátelství a vyměňovat si vzájemně poznatky.“ 
Za dobu svého trvání hostily kurzy studenty
z celého světa – Anglie, Austrálie, Kanady, Číny,
České republiky, Dánska, Finska, Německa, Is-
landu, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Mexika, Špa-
nělska, Švédska, Íránu a Spojených států
amerických.

-az-, foto: archiv LISMC

Slavnostní zahajovací koncert Hvězdy operního nebe – Javier Camarena & Leticia
de Altamirano

Festivalové zahrady

Zpěváčci kraje mého
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Uzavření ordinace
stomatologa
Jak jsem již řadu měsíců předem informoval,
moje ordinace je od 30. 6. uzavřena a po 43 le-
tech lékařské praxe odcházím do důchodu.
Všem svým pacientům děkuji za důvěru a přeji
do budoucna hodně zdraví a životní spokoje-
nosti. MUDr. František Zeman

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

XVI. Všesokolský slet v Praze
Během prvního červencového týdne letošního
roku se konal XVI. Všesokolský slet v Praze. Ve
dvou hlavních dnech při svých vystoupeních ve
skladbách pro ženy „Cesta“ , pro muže „Borci“
a pro rodiče a děti „Méďové“ vystoupili i litomyšl-
ští sokolové.
Účast na sletu v Praze byla vyvrcholením více než
půlročního nácviku, nácviku v naší sokolovně, ná-
cviku na secvičných srazech v Pardubicích a okol-
ních sokolských jednotách, vystoupeních v Hradci
Králové, Pardubicích, Městečku Trnávka. A nebylo
to jednoduché. V Litomyšli o tento způsob po-
hybu není v posledních letech zájem. Pryč je
doba, kdy se cvičenci v roce 1994, 2000 a 2006
na cestu do České Třebové ke sletovému vlaku
nevešli do jednoho autobusu. Litomyšl bývala za-
stoupena i v 7 sletových skladbách od nejmen-
ších dětí, žactvo, ženy a muže. Škoda – všechny
letošní skladby byly moc hezké, moderní a i našim
dětem by se líbily. Škoda – nácviku skladeb pro
děti se nikdo neujal.
Naše vystoupení ve skladbě Cesta bylo v pátek
odpoledne. Po celou dobu vystoupení jsme
kromě hudby slyšely i mohutný potlesk
diváku¨na tribunách stadionu v Edenu. A při zá-
věrečném obrazu, kdy jsme na ploše vytvořily
obrys srdce – potlesk vygradoval a my jsme byly
šťastné a dojaté. No a při závěru celého sletu,

kdy se na ploše sešlo na 2 000 cvičenců a my
jsme společně s historickými postavami naší
země byly součástí obrazce státní vlajky –
mnohé oko nezůstalo suché. Byly jsme šťastné
a hrdé na to, že jsme vše zvládly, že jsme zde
byly a toto zažily.
My cvičenky skladby Cesta děkujeme touto ces-
tou ještě jednou za finanční podporu. Děkujeme
firmám Litex, T+T-trade Holding, s.r.o., SKM,
s.r.o., Auto Rada, Vodovody spol. s r.o., Story-
design, a.s., Městu Litomyšl a dárcům L. Tupcovi,
S. Bečvářové, J. Černému a M. Kortyšovi.
Za 9 cvičenek skladby Cesta
Dana Kmošková a Eva Danielová, foto: archiv

Výročí úmrtí Karla Čapka
V tomto roce si připomeneme 80. výročí úmrtí
ve světě asi nejznámějšího českého spisovatele-
Karla Čapka. Tento velmi vzdělaný a pracovitý
muž širokého rozhledu a pestrých zájmů zane-
chal svoji stopu nejen v české i světové litera-
tuře, ale i divadlu a žurnalistice. Během svého
vcelku krátkého života se přátelil s mnoha vý-
znamnými osobami tehdejší doby, T. G. Masary-
kem počínaje a G. B. Shawem konče. Zasloužil
se o vznik české pobočky Penklubu, přispěl
k rozšíření a větší oblibě deníku Lidové noviny
a seznámil světové spisovatele s naší zemí, když
zde v roce 1938 uspořádal světový kongres Pen-
klubu. O Čapkově proslulosti svědčí i to, že byl
sedmkrát nominován na Nobelovu cenu za lite-
raturu. Díky své skromnost, neprůraznosti

a čestnosti se jí bohužel nedočkal. Také na do-
mácí půdě se mu nedostalo uznání, jaké by si za-
sloužil. O jeho rozčarování z politického vývoje
ve 30. letech 20. století svědčí mj. i tento citát:
Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu
směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem
totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve
smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se
v téhle tlačenici nevyznal... 
Městská knihovna Litomyšl se rozhodla připo-
menout toto výročí přednáškou Hasana Zahiro-
viče, profesora Slezské univerzity a předního
znalce Čapkova života a díla. Termín konání bude
v Lilii i na webu knihovny včas oznámen.

Jana Kroulíková

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 4. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 5. 8. MUDr. Mareš
So 11. 8. MUDr. Paseková
Ne 12. 8. MUDr. Paseková
So 18. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 19. 8. MUDr. Jílek ml.
So 25. 8. MUDr. Přichystalová
Ne 26. 8. MUDr. Slavík
So 1. 9. MUDr. Paseková
Ne 2. 9. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 8. MUDr. Pešková
Ne 5. 8. MUDr. Pilařová
So 11. 8. MUDr. Sadílková
Ne 12. 8. MUDr. Šíchová
So 18. 8. MUDr. Švábová
Ne 19. 8. MUDr. Beňová
So 25. 8. MUDr. Filová
Ne 26. 8. MUDr. Filová
So 1. 9. MUDr. Cacková
Ne 2. 9. MUDr. Hájková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 4.8. Na Špitálku, tel 461 615 034
Ne 5. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 11. 8. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 12. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 18. 8. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 19. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 25. 8. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 26. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 1. 9. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 2. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4. – 5. 8. MUDr., MBA Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
11. – 12. 8. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
18. – 19. 8. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
25. – 26. 8. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
1. – 2. 9. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670

Dárcovství kostní dřeně
Ročně onemocní leukemií desítky dospělých
i dětí. Jedinou možností léčby je přijetí darované
kostní dřeně. V současné době je v českém re-
gistru 81 275 lidí. Sám jsem členem a čekám, kdy
budu moct pomoct někomu zachránit život. Není
lepší pocit než někomu zachránit lidský život, to
nejcennější, co máme. Dárcovství dřeně je pova-
žováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto
je v České republice, stejně jako na celém světě,
bezplatné. Jak se stát dárcem? Je to úplně
snadné.
Stačí mít věk mezi 18 a 35 lety a mít dobrý zdra-
votní stav. Na webu www.kostnidren.cz vyplníte
přihlášku a domluvíte si schůzku v odběrovém
centru. Tam se dozvíte všechny potřebné věci
a v případě zájmu podepíšete souhlas se zařa-
zením dat do registru. Dále vám jen sestřička
odebere 2 ml krve, a to je vše. Po vstupu do re-
gistru transplantační pracoviště vyhledává v re-
gistrech vhodné dárce, a pokud se dostanete do
fáze užšího výběru, budete pozvaní na další
odběr krve. Z něho se provádějí podrobné testy
tkáňových znaků a zjišťuje se, jestli jste opravdu
nejvhodnější. K samotnému darování kostní
dřeně se dostane jen 1 % registrovaných dobro-

volníků. Pokud by nastala fáze, že byste mohli
dřeň darovat, jsou dvě možnosti odběru: odsá-
tím z vnitřku kostí, nebo získáním ze žilní krve
procesem separace. Odběr dřeně z vnitřku kostí
vyžaduje třídenní pobyt v nemocnici a provádí
se na chirurgickém sále v celkové anestézii. Lé-
kaři vám tenkou odběrovou jehlou z dutin v zad-
ních hrbolech pánevních kostí odsají malé
množství dřeně s krví.
U druhé metody chodíte 4 dny před samotným
odběrem na injekce ke svému lékaři, který vám
píchne růstový faktor pro granulocyty. Tato látka
namnoží krvetvorné buňky a vyplaví je z kostní
dřeně do krve, odkud je separátor (používá se
i u odběru plazmy a krevních destiček) odebere
z vaší krve. Tento způsob je samozřejmě bez-
pečný, růstové faktory jsou speciální bílkoviny,
které jsou tělu vlastní.
Jeden z těchto způsobů může být pro daného
pacienta vhodnější, ale právo zvolit si způsob
má vždy dárce. Nelze opomenout, že darování
lze odmítnout a z registru může člověk kdykoliv
bez udání důvodu odejít. Zapište se i vy někomu
do života.

Jiří Bulva, dobrovolný dárce kostní dřeně

Provozní doba
knihovny o prázdninách
Dospělé oddělení:
po 8–17, út 8–15, st 8–12, čt 8–17, pá 8–16, 
so zavřeno
Dětské oddělení:
po 12–16, út 9–11; 12–15, čt 9–11; 12–16, pá 9–11
Čítárna:
po, út, čt, pá (9–11.30)
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Nový youtube
kanál muzea
Vytvořili jsme nový youtube kanál s názvem Re-
gionální muzeum v Litomyšli, kde je ke zhlédnutí
nejen aktuální krátký film k výstavě Za oknem
mrazilo srpnové slunce, aneb u nás historie
ožívá, ale i dva starší snímky z naší produkce –
Rozhovor s litomyšlskou městskou architektkou
Zdeňkou Vydrovou (2017) a Revitalizace Regi-
onálního muzea v Litomyšli – STĚHOVÁNÍ (2012).
Najdete na youtube pod „Regionální muzeum
v Litomyšli“.

Miluše Vopařilová

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Kytice vzpomínek na dívčí pěvecký sbor za války
Jsem z generace, která podstatnou část školních
let prožila za protektorátu. Narodila jsem se
v roce 1930 a v době začátku druhé světové
války jsem navštěvovala třetí třídu. Záhy nastaly
velké změny. V učebnicích nám rodiče museli
tuší začernit články o Masarykovi, vlastenecké
básně a učili jsme se ihned německy z brožo-
vané učebnice Die Sohne. Také z nařízení tehdej-
šího ministra školství Emanuela Moravce se
rozdělila školní docházka na 4 třídy obecné školy
a 4 třídy dívčí měšťanské. Takže z páté třídy jsem
hned přešla do druhého ročníku dívčí školy měš-
ťanské v Litomyšli. Zde byl založen dívčí pěvecký
sbor, pod vedením sbormistra Ladislava Rubka,
který nás učil i na přírodopis, fyziku a chemii.
Byl vynikající hudebník, dovedl nás nadchnout
pro zpěv, téměř 100členný sbor vedl s úspěchem
na koncertech ve Smetanově domě několikrát
do roka. Věnoval nám mnoho času a trpělivosti.
Za války, v období heydrichiády jsme například
zpívaly ve sboru pod názvem „Kytice národních

písní“, což v té době bylo až na hranici dovole-
ných možností. Také pozval hudebního sklada-
tele Petra Křičku a jeho bratra, který skládal
básně, které byly zhudebněné. Oba byli přítomni
našeho koncertu, který měl velký úspěch.
Pan učitel Rubek také složil písně, například
„Sluníčko už vyšlo, den se probudil. Na začátku
každé hodiny jsme musely ve stoje zvednout
pravici a zazpívat „Deutschland, Deutschland
über alles“ a hymnu horts Wesslel Lied. V hodině
při vyučování pana učitele Rubka jsme vždy za-
končily jeho písní „Sluníčko už vyšlo, den se pro-
budil a já denní práci dám svůj vlastní díl, ve
škole i doma v každý roční čas ...“ atd. Také jsme
nacvičily divadelní hru od Karafiáta „Broučci“,
kde rovněž složil písně k tanečkům broučků,
které nacvičila paní učitelka Trefulková, kde
broučci s lucerničkami tančili po jevišti a nás asi
pět jsme zpívaly písně od pana učitele Rubka
„Broučci, broučci, holčičky a kloučci“ atd. Mělo
to velký úspěch, neboť v období války byly kul-

turní akce zakázané. S tímto pro-
gramem jsme vystoupily i v obci
Dolní Újezd a Trstěnicích i jinde.
Pan učitel byl nejenom vlastenec,
muzikant a skvělý učitel, ale naučil
nás též lásce k přírodě. Na chodbě
dívčí školy vystavoval různé kvě-
tiny a byliny, které byly popsány,
a my jsme se o přestávkách učili
jejich názvy. Ke konci roku potom
uspořádal v tělocvičně „Olympi-
ádu“ ze znalostí, kde byly vysta-
veny květiny a byliny bez názvů

a my jsme jednotlivě musely jmenovat tyto ex-
ponáty. Vítězka byla odměněna knihou o pří-
rodě. Přesto, že to bylo v těžké době války, jsou
to kouzelné vzpomínky a zejména po letech, kdy
jsme dospěly, jsme si uvědomily, jak skvělé a od-
vážné učitele jsme měly v té době. Mezi ně patří
zejména náš pa učitel Rubek, který v nás podnítil
lásku k hudbě, vlasteneckým písním, vztah k pří-
rodě. Píši tento vzpomínkový medailonek a spo-
lečně se svojí bývalou spolužačkou Martou rády
zavzpomínáme na tuto dobu, která přes všechny
válečné problémy a těžkosti nám zpříjemnila
naše těžké dětství. Jsme vděčny těm našim uči-
telům, kteří i v této strastiplné době v nás pěs-
tovali lásku k vlasti. Za bývalé žákyně, kterých je
nás již velmi málo, vzpomínají 

Milada, roz. Fukarová a Marta, 
roz. Holmanová. Foto: archiv



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

1. 8. St 9.30 Výlet na dětské hřiště v Chocni – odjezd vlakem v 9.32 a návrat vlakem ve 14.29 z Chocně • Vlakové nádraží ČD tel. 732 141 575
19.30 Středa, hudby vám třeba: Věneband – koncert na Nové letní scéně u Smetanova domu, vstup zdarma • Smetanův dům tel. 461 613 239

2. 8. Čt 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Hurvínek a kouzelné muzeum – film pro děti a jejich rodiče, vstupné dobrovolné • Smetanovo nám.
3. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Kudy cesta do pohádky / Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba – pohádka / koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí

21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Bezva ženská na krku – český film, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Hudina, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Night with Frisco – dance & club music, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

4. 8. So 13.00-23.00 Litomyšlský pivní festiválek – pivní a hudební rozmanitost, soutěže, věcné ceny, zábava, zdarma • Toulovcovo náměstí tel. 776 887 719
17.00 Dj Marton + Rosberg soundsystem B2B – odpoledně/večerní minimal/tech/house mejdan z vinylů • El lamíno café tel. 733 522 488
18.00 Koncert houslových kurzů – vstupné dobrovolné • Smetanův dům tel. 608 882 301
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Špunti na vodě – český film, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
22.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ & SK hity, dj Toi, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

5. 8. Ne 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Bajkeři – český film, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí – u morového sloupu tel. 461 613 239
6. 8. Po 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Šťastná – český film, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí – u morového sloupu tel. 461 613 239
8. 8. St 10-12 a 13-16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287

9.30 Výlet vláčkem Tržek – Nedošín – odjezd v 9.32, možnost opečení buřtů (buřty s sebou), návrat dle domluvy • Vlakové nádraží tel. 732 141 575
19.30 Středa, hudby vám třeba: Syfon – hard rock v podání svitavské kapely, vstup volný • Smetanův dům tel. 461 613 239

10. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Není drak jako drak / Tomáš Kočko & Orchestr – pohádka / koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo nám. tel. 461 653 333
22.00 Retro párty – stylová retro diskotéka, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Hudina, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

11. 8. So 17.00 Filip Slonek: Obrazy – vernisáž výstavy obrazů, malovaných tenisek a čepic, živá hudba (Dominik Veselý) • Klášterní zahrady
18.00 Závěrečný koncert houslových kurzů – vstupné dobrovolné  • Smetanův dům tel. 608 882 301
22.00 Houseland – house music, dj Glenn & Guests, vstupné 120 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Music párty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

12. 8. Ne 10-12 a 13-16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
20.45 Letní kino: Tátova volha – film ČR, drama/komedie, vstupné 50 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 461 613 239

15. 8. St 10-12 a 13-16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
17.45 Slavnost na nebevzetí panny Marie – Tarquinio Merula: Missa sopra la ruggiera, účinkuje Ritornello a hosté, zdarma • kostel Povýšení sv. Kříže
18.45 Mariánská pobožnost pod širým nebem – pár slov o mariánském sloupu, mariánské modlitby a litanie • Smetanovo nám. tel. 461 612 263
19.30 Středa, hudby vám třeba: Machos Burritos – koncert litomyšlské kapely, vstup volný • Smetanův dům tel. 461 613 239

16. 8. Čt 19.00 Barokní sochařství na Litomyšlsku – přednáška doc. Martina Pavlíčka, Ph.D., vstupné dobrovolné • Zámecký pivovar tel. 461 612 263
17. 8. Pá 17.00 Pobožnost za město u relikvií sv. Viktorína – prosebná pobožnost a požehnání městu před vraty kostela • kostel Povýšení sv. Kříže

17.45 Mše svatá – bohoslužba ke cti sv. Viktorína z Amiterna, patrona Litomyšle, za město Litomyšl a jeho obyvatele • kostel Povýšení sv. Kříže
18.00 a 19.30 TPP: Šípková Růženka / Cop – pohádka / koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
22.00 Back 2 The Future – all music, dj Michael Pácalt, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Magdida, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

18. 8. So 8.00-11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 602 202 580
19.00 Večer s Claudiem Monteverdim – vokální soubor EnRe a hosté, zdarma • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 263
22.00 Push The Button – house & club music, dj Michael C & Yoppa Parrot, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19. 8. Ne 10-12 a 13-16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
10.30 Slavnostní závěrečná pontifikální mše svatá –  účinkuje soubor La Bilancetta, zdarma • Piaristický chrám  
20.30 Letní kino: Star Wars: Poslední z Jediů – film USA, vstupné 50 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 461 613 239

22. 8. St 10-12 a 13-16 Prázdninové malování – malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
19.30 Středa, hudby vám třeba: Volnost – koncert folkové kapely z České Třebové, vstup volný • Smetanův dům tel. 461 613 239

24. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Sindibádova dobrodružství / Marien – pohádka / koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
22.00 Ladies Night – dance & club music, dj Pegas, vstupné 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Myk, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

25. 8. So Hradozámecká noc 2018 – prohlídky s historickou hudbou a tancem • Státní zámek Litomyšl tel. 461 615 067
9.30-12.00 Zapleť se s uměním: Malba na sklo – malování obrázků i užitkových předmětů, 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
17.00 Koncert pěveckých sborů Effatha • Smetanův dům tel. 776 677 154
17.00 Ponny Expres na lávce – koncert, vstup zdarma • na lávce pod klubem MC Kotelna tel. 776 278 519
19.30 Závěr. koncert Letního orchestru mladých – Dvořákova 9. symfonie a Schumannův Koncertní kus pro čtyři lesní rohy • Kostel Povýšení sv. Kříže
22.00 Finlandia Night – dance & club music, dj Styx, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Music párty – vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

26. 8. Ne 10-12 a 13-16 Prázdninové malování – prázdninové malování na obličej • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
20.15 Letní kino: Coco – animovaný film USA, vstupné 50 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 461 613 239

28. 8. Út 8.30-16.00 Prodej vyřazených knih • Městská knihovna tel. 461 612 068
29. 8. St 9.30 Piknik v areálu za sokolovnou – hrátky s dětmi • Sportovní areál za sokolovnou tel. 732 141 575

19.30 Středa, hudby vám třeba: The Pink Panthers – rock´n´roll ze Svitav, vstup volný • Smetanův dům tel. 461 613 239
30. 8. Čt 17.30 Večer s galerií: Ima Teva – koncert pražského tria, vstupné 20/40 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
31. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Pekelná pohádka / Fleret – pohádka / koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333

22.00 Funky Ride – house music, dj Mylo Glenn & Guests, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Davdidak, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

1. 9. So 17.00 Pendl na zámeckém návrší – koncert, vstup zdarma • El lamíno café tel. 733 522 488
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do 16. 9. Z pohádky do pohádky: Vlezu, přelezu, lezu, slezu, vylezu – letní propojení 1 ar(t) a 2 ar(t) lávkou motivující ke sportovnímu výkonu
do 30. 9. Letní dětská herna – oblíbené hrací koutky a tvoření pro kluky i holky, ale také k létu patřící „vodní radovánky“ • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
od 2. 8. do 6. 8. Kinematograf bratří Čadíků – tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli, promítání  českých filmů, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí • 21.00
od 10. 8. do 12. 8. Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy – výstava historických vozidel, motocyklů a kol, komentovaná jízda historických vozidel, atd. • Státní zámek 
od 15. 8. do 19. 8. Litomyšlské dny barokní tradice – kulturně-duchovní festival barokní zbožnosti • Různá místa v Litomyšli • www.baroknilitomysl.cz
od 17. 8. do 19. 8. Oblé řezání – výtvarná dílna pod vedením zkušeného řezbáře Jiřího Janočka • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • vždy 9-12 a 13-17
od 17. 8. do 26. 8. Thajská kuchyně • Hotel Aplaus – restaurace Bohém • 11.00
od 18. 8. do 25. 8. Letní orchestr mladých – tradiční soustředění Letního orchestru mladých pod vedením dirigenta Vojtěcha Spurného • Domov mládeže při SPgŠ a VOŠ
od 19. 8. do 25. 8. Letní kurz zpěvu pro děti a mládež • Domov mládeže při SPgŠ a VOŠ
od 28. 8. do 29.8. Prodej vyřazených knih • Městská knihovna • Út 8.30-16.00 a St 8.00-16.00
od 6. 9. do 7. 9. Současnost a perspektivita sociální péče ve společnosti 21. století – dvoudenní konference • Zámecké návrší • 8.00

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

1. 9. 22.00 Bye Bye Holliday! – dance & club music, dj Pegas, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 9. St 18.00-20.00 Vrozené a naučené chování a Výraz tváře jako okno do duše – přednáší Prof. MUDr. Cyril Höschl,  vstup zdarma • Zámecké návrší

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

VÍCEDENNÍ AKCE

VÝSTAVY
do 31. 8. Krása (v) kostýmu – mimořádná výstava zahrnující výběr nejkrásnějších operních kostýmů z Národního divadla • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10-18
do 31. 8. Prázdniny s Harry Potterem a Večerníčkem – soutěže, kvízy pro starší i mladší dětské čtenáře • Městská knihovna • ve výpůjční době
do 2. 9. Krištof Kintera: Jsem kus klacku natřenej na bílo – výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 11-18
do 8. 9. Václav Cigler a Michal Motyčka: Událost místa – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Čt-Ne 10-17
do 9. 9. Jaroslav Brychta: Kdo křehkost k pohybu probudil – výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 10. 9. Výstava prací studentů Fakulty restaurování – výstava • Piaristická kolej • pouze první čtvrtek v měsíci
do 16. 9. Dioramata, stroječky, hračky... – poutavá výstava do detailu propracovaných exponátů • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
do 30. 9. Přijďte si zaplavat – zábavná výstava o dějinách litomyšlské plovárny • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
do 30. 9. Městská obrazárna – stálá expozice – výstava těch nejkvalitnějších děl ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Městská obrazárna, zámek • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 30. 9. Zase/to/um/pr/um – výstava • Zámecká jízdárna • denně 10-18
do 30. 9. Za oknem mrazilo srpnové slunce... Rok 1968 v Litomyšli a dobový životní styl – výstava • regionální muzeum• Út-Ne 9-17
do 28. 10. Mystika v horách a dřevě ukrytá – výstava fotografa R. Bartoně a sochaře J. Janočky • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 28. 10. Otevřený hrob – autory instalace v kryptě jsou Václav Cigler a Michal Motyčka • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
do 28. 10. Ludmila Jandová: Xénia Hoffmeisterová – výstava • White Gallery • Pá-Ne 13-17
do 2. 11. Sergej Kulina: Obrazy a plastiky – prodejní výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 4. 11. 90 let ve svém – výstava k otevření muzea v současné budově • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
do 30. 11. Jsme 100 – instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky ve veřejném prostoru v Klášterních zahradách • Různá místa v Litomyšli
do 31. 12. Petr Župnik: Z rozmlácenýho kostela – výstava • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
do 31. 12. Výstava historických kočárků – výstava sběratelky Renáty Glänznerové • Husův sbor • v úředních hodinách fary nebo na tel. 604 672 854
do 31. 12. Jan Mladovský: Uroboros polystyren – výstava • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
od 1. 8. do 31. 8. Našlo se v knížkách a knihovně – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 12. 8. do 26. 8. Filip Slonek: Obrazy – výstava obrazů, malovaných tenisek a čepic • Klášterní zahrady • 8-22
od 17. 8. do 19. 8. Květy pozdního léta – výstava, prodej rostlin, aranžovaná expozice, prohlídka ukázkového arboreta • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • denně 8-17
od 17. 8. do 19. 8. Oblé řezání – výtvarná dílna pod vedením zkušeného řezbáře Jiřího Janočka • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • vždy 9-12 a 13-17

3. – 31. 8.     Pá              17.00-19.00       Letní tenisové pátky – pro děti od 4 do 14 let, jak pro úplné tenisové začátečníky, tak i pro zkušenější tenisty • Sportovní areál za sokolovnou
4. 8.                 So              12.00                 Off The Wall Jam vol. 5 – BMX park jam • Bikepark
10. 8.              Pá                                         Windsurfing – paddleboarding kemp – třídenní kurz pro začátečníky a mírně pokročilé • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
11. 8.                So                                         Litomyšlský triatlon 2018 – 24. ročník tradičního triatlonu v Litomyšli – Nedošíně • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
18. 8.              So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SKP Slovan Moravská Třebová – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion 
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FC Hlinsko – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                                                        Srpnové jezdecké závody – hobby + ZM-S** • Jízdárna – Hřebčín Suchá
25. 8.              So              13.30-16.00      Dnes létáme pro vás – modely motorových i bezmotorových letadel, vrtulníků, elektrolety, aerovleky a další • Modelářské letiště Vlkov
29. 8.              St              17.30                  Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Holice/Sezemice – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
31. 8.               Pá              17.00                  Decimuž 2018 / memoriál Huberta Stratílka ml. – oblíbený závod, jehož náplní je desetina velkého triatlonu • Plovárna Litomyšl
                                             17.30              Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Holice – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
1. 9.                  So              9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FK Česká Třebová – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Č. hora

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

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

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

Nově v nabídce: Stolní kalendář Litomyšl 2019

INFOCENTRUM LITOMYŠL

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                        6. – 11. 8.               Řezbářské symposium – Woodart 2018 – celý týden můžete sledovat práci řezbářů, v sobotu proběhne společenské odpoledne
                                   30. 8. 15.30-19.00 Rozloučení s prázdninami – zábavné odpoledne pro děti na motivy knihy Tajemný hrad Svojanov – pořádá Městská knihovna 
DOLNÍ ÚJEZD                11. 8.                        II. Italská noc – pořádá Sokol Dolní Újezd, hraje KaM beat, vstupné 60 Kč • přírodní areál
                                   17. 8. od 19.00        Újezdské babí léto – vystoupí Elixír, Blugate, Neřež, Tomáš Klus, aj., vstupné 200 Kč / 90 Kč, na místě 240 Kč • přírodní areál v Bořkově 
                                             18. 8. od 13.00       Újezdské babí léto – vystoupí Nezmaři, Heuréka, Žalman a spol., aj., vstupné 260 Kč / 110 Kč, na místě 300 Kč • přírodní areál v Bořkově 
JEDLOVÁ                              14. – 17. 8.            Kinematograf bratří Čadíků – Špunti na vodě, Bezva ženská na krku, Bajkeři, Hurvínek a kouzelné muzeum • pod Cykloubytovnou
OLDŘIŠ                                4. 8. 21.00               Oldřišská večerní v požárním útoku – pozvánka na: youtube.com/ Pozvánka na Oldřišskou večerní 2018 • za Orlovnou
POLIČKA                             4. – 5. 8.              Divadelní pouť na hradě Svojanově – vystoupení divadelních souborů na horním nádvoří hradu, připravuje se i večerní program
                                   17. – 19. 8.             Festival Polička 555 – letní multižánrový festival – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba • poličské náměstí 
                                             18. – 19. 8.           Třicetiletá válka na Svojanově – hromadná bitva, dobývání hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky… 
SEBRANICE                       11. 8. 8.00               Poličský bagr – XVIII. ročník plážového volejbalového turnaje mužských dvojic • plážové hřiště v Sebranicích
                                   12. 8. 16.00             Posezení pod lípou – k tanci a poslechu zahraje kapela Jana Pohorského • u kapličky na Pohoře

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             27. 8. – 1. 9. 8-18 Řezbářský memoriál Aloise Petruse • Svitavský stadion
                                             31. 8. 20.00            Michal Hrůza a Kapela Hrůzy – vstupné 100 Kč, v případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve Fabrice • náměstí Míru
VYSOKÉ MÝTO                  20.–24. 8. 19.00 Týden hudby 2018 – multižánrový hudební festival, www.tydenhudby.vysoke-myto.cz, vstup: zdarma • náměstí Přemysla Otakara II. 
                                   27.–30. 8.           Kinematograf bratří Čadíků – tradiční promítání českých filmů pod širým nebem, vstupné: obrovolné • náměstí Přemysla Otakara II.

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          23. – 25. 8.         Hip Hop Kemp – 17. ročník největšího legendárního hiphopového festivalu ve střední a východní Evropě • Festivalový park HK
CHEB                           30. 8.                    Léto v Krajince 2018 – Richard Müller s kapelou
JINDŘICHŮV HRADEC     25. 8.                     Rusalka – opera • na III. nádvoří  st. hradu zámku 
KUTNÁ HORA                    17. – 19. 8.            Veteran Rallye & Srpnové hodování – víkend s historickými auty a řadou doprovodných akcí
POLIČKA                      17. – 19. 8.            Festival Polička 555 – oblíbený letní multižánrový festival – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba • poličské náměstí
TELČ                                     17. – 18. 8.          Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Jak to bylo za Masaryka
TŘEBOŇ                              8. 8.                         Mezinárodní jazzová setkání – sedmý ročník setkání na Masarykově náměstí – šest koncertů jazzových mágů z domova i zahraničí 

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

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

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

 Sportcentrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po-Pá 8.00 – 21.00 • So 10.00 – 21.00 • Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum-litomysl.cz

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

 Jandíková.cz, tel. 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra FILA 
u zimního stadionu:
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping •

Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti 
(Jumping Teens, Hýbánky, Sportík)
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Spinning Centrum Stratilek, tel. 724 033 548
45 minutové lekce, v srpnu pouze dle individuální rezervace
na tel. 724 033 548
www.stratilek.cz/spinning.html

SPORT, CVIČENÍ

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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Litomyšl opět ožije barokem!
strana 1 >
Letošní ročník festivalu Litomyšlské dny barokní
tradice se uskuteční ve dnech 15. až 19. srpna
a nejvýznamnější novinkou bude připomenutí
kultu sv. Viktorína z Amiterna, který je od dob li-
tomyšlského biskupství patronem města. U jeho
relikvie v proboštském chrámu se v pátek 17.
srpna uskuteční prosebná pobožnost za město
Litomyšl a jeho obyvatele, která bude uzavřena
požehnáním městu z terasy před kostelem. Na
počest tohoto světce bude následně slavena
mše svatá s barokní hudbou. 
„Program je letos o něco kratší než v předcho-
zích letech, přesto je bohatý a rozmanitý,“ ne-
chala se slyšet Veronika Kladivová, hudební
dramaturgyně festivalu. Festival začne ve středu
15. srpna slavnostní mší svatou, po které bude
následovat procesí městem a pobožnost u ma-
riánského sloupu. O hudební složku se postará
soubor Ritornello a hosté pod vedením předního
odborníka na barokní hudbu Michaela Pospíšila.
V kapli zámeckého pivovaru proběhne ve čtvrtek
16. srpna přednáška doc. Martina Pavlíčka na
téma „Barokní sochařství na Litomyšlsku“. Před-
náška se koná ve spolupráci s Městskou galerií
Litomyšl, která s festivalem dlouhodobě spolu-
pracuje. 
Každoroční součástí festivalu je také výlet za
hranice města, kterým bude v sobotu 18. srpna
festivalová pouť na Horu Matky Boží v Králíkách.
Ani v tomto případě se nebude jednat čistě
o duchovní bod programu, protože součástí
poutě je i prohlídka poutního areálu s průvod-
cem. V sobotní podvečer je od 19 hodin připra-
ven koncert s názvem „Večer s Monteverdim“,
který představí tvorbu tohoto génia raného ba-
roka. Umělecký zážitek nám zprostředkuje vo-
kální soubor EnRe a hosté pod vedením Lukáše
Grygerka. Program vyvrcholí v neděli 19. srpna
slavnostní závěrečnou pontifikální mší svatou,
kterou bude v piaristickém kostele Nalezení sv.

Kříže vzácná návštěva – Mons. Jan Baxant, bi-
skup litoměřický. Na mši zazní skladba Messe à
sept voix Guillauma Bouzignaca v podání sou-
boru La Bilancetta pod taktovkou Ladislava
Horkého. 
„Festival je díky svým dvěma základním složkám
– kulturní a duchovní – unikátním projektem
v České republice a je akcí otevřenou všem vě-
kovým, názorovým i náboženským skupinám,“
vysvětluje podstatu akce Vítek Večeře. I letos
zůstávají všechny akce zdarma, na kulturních
akcích mohou návštěvníci přispět dobrovolným
příspěvkem. 
Partnery pro letošní rok jsou město Litomyšl,
Pardubický kraj, Městská galerie Litomyšl,
RNDr. Marie Kárská, tiskárna H.R.G., Zámecké
návrší p.o., café steak bar Havran, Evropské ško-
lící centrum Litomyšl, ARS Vavřín, TV Noe, ma-
gazín ČD pro vás a CMS TV. Nad bohatým
programem převzali záštitu Mons. Jan Vokál, bi-
skup královéhradecký, Mons. Pavel Konzbul, ti-
tulární biskup litomyšlský, Martin Netolický,
hejtman Pardubického kraje, a Radomil Kašpar,
starosta města Litomyšl.

-mv-, foto: archiv pořadatelů

Mykologický klub 
Mykologický Klub Litomyšl upřesňuje pozvánku
na tradiční poradny.
Poradny se konají každou neděli.
V měsících červenec, srpen a září od 17 – 19 hod.
Říjen od 16 – 18 hod.
Své nálezy z lesů, luk a zahrad si můžete donést
k určení do restaurace ŠNYT (na Sídlišti) v Lito-
myšli. František Doležal, foto: archiv

První večeře na Kinematografu
Předposlední večer promítání Kinematografu
bratří Čadíků v Litomyšli, tedy 5. 8., bude trochu
ozvláštněn. Před filmem „Bajkeři” se ještě pro-
mítne krátká komedie litomyšlského režiséra
Dominika Kalivody. „Známí a přátelé se mě kaž-
dou chvíli ptají, kdy zase budou moci vidět něco
z mé tvorby, a tak nás s Míšou Severovou na-
padlo zařadit naši nejnovější školní práci právě
k promítání Kinematografu bratří Čadíků,” zve Li-
tomyšlany mladý tvůrce. „První večeře, jak se
film jmenuje, je vážná komedie o matce chysta-

jící večeři, na které jí má synátor představit bu-
doucí snachu – sympatickou studentku medi-
cíny, budoucí neuroložku. Matčiny sny se však
rozplynou ve chvíli, kdy po boku svého syna vidí
přítele… Vtipné, vážné a hřejivé…, a to doslova,”
dodává se smíchem Dominik, jehož hlas mnozí
z nás slýchávají z městského rozhlasu. Návštěv-
níci Festivalových zahrad, doprovodného pro-
gramu Smetanovy Litomyšle, ho tam mohli vídat
v roli moderátora a určitě ho znají také diváci
místní televize. -red-

Za oknem mrazilo srpnové slunce…
První část výstavy představuje období praž-
ského jara a jeho násilné ukončení invazí armád
států Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Ukazuje
především unikátní snímky místních fotografů
Milana Dvořáka, Josefa Kuty a Miroslava Škrdly,
kteří zachytili dobovou společenskou atmosféru
i vojenskou techniku projíždějící městem. Její
součástí je i desetiminutový filmový snímek
Zdeňka Chlebouna, který zachycuje situaci ve
městě v několika následujících dnech po invazi.
Druhá část výstavy je věnována životnímu stylu
60. let. V pohodlí obývacího pokoje, obklopeni
dobovým designem, se můžete přenést do
srpna roku 1968. Nebo si jen, bez ohledu na po-
litické události, zavzpomínat na „zlatá šede-
sátá“.

Výstava se koná 3. června – 30. září pod záštitou
Romana Línka, prvního náměstka hejtmana Par-
dubického kraje, který připomněl: „Rok 1968
patří k mezním událostem našich moderních
dějin. Vstup okupačních vojsk, který byl aktem
jednostranného násilí, jež poznamenalo naši
zemi na dlouhá desetiletí, musí být trvalou sou-
částí naší historické paměti.“
K výstavě vznikla skoro stejnojmenná filmová
pozvánka Za oknem mrazilo srpnové slunce
aneb u nás historie ožívá, která je k vidění na
novém youtube kanále Regionálního muzea v Li-
tomyšli. Přijměte tedy naše pozvání na výstavu.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Martin Boštík, Miluše Vopařilová,
Renata Kmošková

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

Hana Klimešová

Oblé řezání
v Portmoneu
Na zahradě v Portmoneu vznikají před očima
návštěvníků dvě dřevěné plastiky.
Řezbář Jiří Janočko tvoří z kmene borovice sochu
s názvem „Ducis“ určenou pro Váchalovo mu-
zeum a z kmene třešně „Sakurovou duši“. Druhý
kmen pochází z ulice 9. května a v podobě plas-
tiky by se na podzim 2018 měl symbolicky vrátit
na původní místo.
Přijďte se do Portmonea na proces tvoření nejen
podívat, ale také si vyzkoušet, jaké to je vyřezá-
vat ze dřeva. Nebojte se, k dispozici bude i zku-
šební dřevo, nejen to na sochy!
Zbývající termíny: 17.–19. srpna, 14.–19. září 2018.

Hana Klimešová

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

Renata Kmošková
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Jaroslav Brychta a Bedřich Smetana
v Městské obrazárně
Expozice Městské obrazárny je
obohacena o nové umělecké
dílo, v němž se symbolicky spo-
jili dva výjimeční umělci, rodáci
z Litomyšle a blízkého okolí – Ja-
roslav Brychta a Bedřich Sme-
tana. 
Sochař a sklářský výtvarník Ja-
roslav Brychta v 50. letech 20.
století vytvořil reliéf z křišťálové
skla s podobiznou Bedřicha
Smetany. Toto mimořádné dílo
se rozhodl vnuk Jaroslava
Brychty, pan Jaroslav Zahrad-
ník, věnovat litomyšlské galerii
a nyní ho můžete vidět v expo-
zici Městské obrazárny, nachá-
zející se ve 2. patře Státního
zámku Litomyšl. Jaroslavu Zahradníkovi za jeho
velkorysý dar tímto velmi děkujeme!
Jaroslav Brychta se narodil v roce 1895 v Po-
hodlí u Litomyšle, po studiích sochařství na
Uměleckoprůmyslové škole v Praze odešel
v roce 1920 do Železného Brodu, kde působil na

nově vzniklé sklářské škole.
Jeho doménou se stala tvorba
skleněných figurek. Od roku
1943 ale také prováděl pokusy
s tavením drobných reliéfů
a plastik. Z těchto prvních po-
stupů se v 50. letech 20. století
vyvinul nový sklářský obor –
skleněná tavená plastika, který
dále rozvíjela umělcova dcera,
světově uznávaná sklářská vý-
tvarnice Jaroslava Brychtová.
Dílo zobrazující hudebního skla-
datele Bedřicha Smetanu je tak
ojedinělým příkladem skleně-
ného taveného reliéfu z tvorby
Jaroslava Brychty. 
Průřez celou sochařskou i sklář-

skou tvorbou v návaznosti na historické i životní
události Jaroslava Brychty si můžete prohléd-
nout na výstavě Kdo křehkost k pohybu probudil
konané do 9. 9. v domě U Rytířů. Srdečně zveme! 

Zuzana Tomanová, foto: archiv

Srpen ve znamení malování, koncertu
či přednášky – to vše v Městské galerii 
Návštěvu městské galerie můžete i během
prázdnin prožít aktivně. Ve čtvrtek 16. 8. od 19.00
hod. můžete v zámeckém pivovaru navštívit
přednášku doc. Martina Pavlíčka s názvem
Barokní sochařství na Litomyšlsku, která se koná
v rámci festivalu Litomyšlské dny barokní
tradice. V domě U Rytířů je pro vás na sobotu

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

25. 8. od 9.30 hod. připravena výtvarná dílna –
malování na sklo, v rámci které si budeme moci
vytvořit nejen vlastní obrázky, ale i ozdobit užit-
kové předměty. V Městské obrazárně si můžete
půjčit malířské potřeby – barvy, skicák či stojan,
a pustit se do malování přímo v expozici, zkusit
si třeba vytvořit vlastní kopii zde vystavených
děl předních českých autorů. 
Také výstava Jaroslav Brychta – Kdo křehkost
k pohybu probudil, konaná v domě U Rytířů, je
doplněna o koutek, kde si nejenom dětští náv-
štěvníci mohou vyrobit motýlky, kytičky nebo
náramky z korálků či si vybarvit originální oma-
lovánky připravené přímo k výstavě. Během tzv.
Večerů s galerií vám ve čtvrtek 30. 8. od 17.30
hod. na galerijním dvorečku zahraje pražské hu-
dební trio IMA TEVA. Těšit se tak můžete neje-
nom na hudební koncert v netradičním prostoru,
ale i na občerstvení v bio kvalitě. 
Galerii stojí za to navštěvovat!

Zuzana Tomanová, foto: Tereza Jiroušková

Trstěnické divadelní léto 2018
Divadelní spolek Vojnarka Trstěnice a Obec
Trstěnice Vás srdečně zvou na Trstěnické diva-
delní léto 2018
Program:
Pátek 24. srpna 2018 ve 20.00 hodin Divadelní
hra Dědeček aneb musíme tam všichni
Sobota 25. srpna 2018 v 15.00 hodin Divadelní
hra Dědeček aneb musíme tam všichni
Sobota 25. srpna 2018 ve 20.00 hodin Divadelní
hra Dědeček aneb musíme tam všichni
Neděle 26. srpna 2018 20. TRSTĚNICKÉ DO-
ŽÍNKY
Od 13 hodin – krojovaný průvod vesnicí směrem
ke škole, hraje Dolnovanka
Od 14 hodin – zábavný program v přírodním
areálu za školou – představí se Olomoucké ma-
žoretky, skupina Espiral Moravská Třebová,
Trstěnické ženy a děti s tanečním vystoupením,
zahrají kapely Túfaranka ze Šakvic a Moravanka
Jana Slabáka. Po celé nedělní odpoledne dopro-

vodný program pro děti.
Samozřejmostí je bohaté občerstvení, které
bude pro vás připraveno po celou dobu konání
Trstěnického divadelního léta.

Ivana Hermannová, foto: archiv

OSÍK U LITOMYŠLE - prodej stavení 2+1 se zahradou
289 m2. Určeno k rekonstrukci, odpady možno
napojit na kanalizaci před domem. Výhodná poloha
u Litomyšle. ENB G.
Č. 1293. Sleva na: 890 000 Kč 
LITOMYŠL – prodej bytu 4+kk s lodžií, os. vlastnictví,
3.NP ve zděném domě. Celková podlahová plocha
123 m2.  Kuchyňská linka moderní, zabudované
spotřebiče. Rok výstavby 2007. Volný dle dohody.
ENB C/92.
Č. 1379. Cena: 3 790 000 Kč
CEREKVICE N. L. – prodej objektu s uzavřeným dvo-
rem (428 m2) v centru obce. Vhodné pro bydlení
s podnikáním, rekreační účel (penzion), apod. Po-
zemky celkem: 891 m2. ENB G.
Č. 1402. Cena: Informace v RK
MIKULEČ U SVITAV – prodej rekonstruovaného
domu v klidné části obce. Přízemí 2+kk, v podkroví
pokoj a půda pro další rozvoj, soc. zázemí v obou
podlažích. Garáž, terasa, zahrada (762 m2), pozemky
celkem: 899 m2. ENB C/ 138.
Č. 1409. Cena: Informace v RK
MIŘETÍN – prodej stavení 3+1 na polosamotě. Napo-
jeno na elektřinu, veřej. vodovod na pozemku. To-
pení na tuhá paliva, odpad jímka, trativod. Zajímavé
místo v přírodě s vlast. lesíkem a možností hospoda-
ření nebo k rekr. účelu. Pozemky celkem 3 090 m2.
ENB G. Č. 1401-1. Cena: 790 000 Kč
HRADEC KRÁLOVÉ – prodej zateplené haly – žb ske-
let,  stropy se zateplenými podhledy, zdvojená okna,
výsuvná vrata, půdorys 42,0x15,50 m. Elektro
230/400 V, vytápění nástěnnými plyn.topidly. St.po-
zemek 684 m2, manipul.plocha 210 m2.  ENB G.
Č. 1385.            Cena: 9 000 000,-Kč + DPH + provize
BRANDÝS NAD  ORLICÍ- prodej vily se 3 byty a za-
hradou 1 032 m2. Určeno ke kompletní rekonstrukci.
Vhodné pro bydlení, sídlo firmy, penzion, apod. Ma-
lebné prostředí lázeňského městečka. ENB G.
Č. 1345. Cena: 2 350 000 Kč 
PASTVINY – prodej rekreačního objektu u Pastvin-
ské přehrady – dvě montované chaty se spol. soc. zá-
zemím v suter. Napojení na elektro, vodu, vytápění
lokální. Pozemky celkem 780 m2.
Č. 1323. Cena: 1 550 000 Kč
PROVOZNÍ AREÁL V LITOMYŠLI
Areál při výjezdu směrem na Morašice. Zpevněné
plochy, parkoviště, admin. budova, lakovna, zámeč-
nická dílna, truhlárna, sklady, ocelokolna. Spolupráce
s GAVLAS spol. s r.o. ENB G.
Č. 1286. Cena:  Informace v RK

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

Aktuálně  PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
RD a menší byty v Litomyšli a blízkém okolí k pro-
deji i pronájmu , stavební pozemky, 
VENKOVSKÁ STAVENÍ v okolí Litomyšle a Poličky
Zavolejte - napište - nabídněte.

Vysoká úspěšnost prodeje za zajímavé ceny!

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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Pozvánka na Den
otevřených vrat
Farma Maiwald pořádá ve svém sídle Benátkách
133 Den otevřených vrat pro veřejnost. V sobotu
25. srpna od 13.00 hodin budou připravené nej-
modernější traktory k projížďce, ukázka kom-
bajnů, postřikovačů a různé soutěže pro děti se
zemědělskou tématikou. Akce je součástí Trstě-
nických dožínek jako jeden z doprovodných pro-
gramů. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Text a foto: Arnošt Maiwald s rodinou

Víkend s yogou a afro tancem
Čeká nás víkend plný radosti! Projevu, odhalení,
objevu, experimentů... Máme se na co těšit!
Odevzdat všemu, co normálně v životě neděláte,
se můžete v sobotu 8. a v neděli 9. září se mnou,
Petrou Čechovou, v Centru Spontanea. Zažijete
švihlou hatha yogu, Afro tanec, Kundalini yogu,
zpívání manter, meditaci …
Co nás tedy přesně čeká? Lekce švihlé hatha
yógy, tedy yogy, jak ji neznáte. Naladíme se zpě-
vem Om, čeká nás pranayama, rozcvička, asany
i relaxace. Rozhodně se zasmějete, uvolníte
i protáhnete. Lekce, která protáhne a pobaví
nejen nás dospělé, ale i děti...
Uvolnit se nám dovolí ale i afro tance! Za zvuku
afrických bubnů se ponoříme sami do sebe, od-
dáme se zvuku bubnů a podpoříme zejména čin-
nost 1.-4. čakry. Budeme křičet, dupat,
pohupovat se, kroutit, podupovat, tančit jako ší-
lení i jako jemné vílky.... Naučíme se nejběžnější
primitivní africké činnosti a ty zapojíme do
tance....

Navazovat bude také lekce Kundalini yogy, která
čerpá z klasické hatha yogy. Jedná se o trochu
dynamičtější yogu, ale to neznamená, že není
vhodná pro začátečníky! Ba naopak. Pozice jsou
seskupeny do kryjí neboli sestav na přesně dané
téma, každá kryje má teda nějaké téma, na kte-
rém se duševně i fyzicky pracuje. Sestavy mají
pevné daný postup pozic a přesně stanovenou
dobu výdrže nebo pohybu v pozici. Dynamická
znamená, že se aktivně pracuje na tom, co se
v nás děje, uvnitř- na hluboké duševní úrovni.
Sestava bude mít téma: vyvážení hlavy a srdce.
Budeme tedy pracovat na tom, abychom odhalili
a poznali, kdy k nám mluví naše srdce, duše
a vnitřní vedení, a rozpoznali i to, kdy k nám
mluví náš rozum a hlava. Všechny lekce vás po-
hladí na duši, srdci i těle... Budete odcházet na-
bití energií a oproštění od všeho, co vás tížilo,
taky vás čeká příjemné uvolnění a protažení . .
Přihlášky a další informace Mila Bohunická,
milam28@seznam.cz Petra Čechová

Letní orchestr mladých
Vážení příznivci krásné hudby, 
srdečně vás zvu na Závěrečný koncert Letního
orchestru mladých 2018, který se koná tradičně
v kostele Povýšení sv. Kříže 25. srpna od 19.30.
Letní orchestr mladých má bohatou historii,
jedná se o orchestrální soustředění pořádané
pro studenty, ale i amatérské hráče a hudební
nadšence. Pomáhá umělcům získat zkušenosti
v orchestrální hře a navozuje atmosféru běž-
ného života profesionálního orchestrálního hu-
debníka. V krásné Litomyšli stráví kurzisté
v pohodové atmosféře deset dní a během nich
nazkouší vybraný repertoár pod profesionálním
vedením. Mezi dirigenty LOM byl mimo jiné
Radek Baborák a nám velmi blízký Vojtěch
Spurný, který orchestr vedl několik let! Letošním
ročníkem provede Chuhei Iwasaki, ostřílený
a energický japonský dirigent žijící v České re-
publice. Chuhei spolupracuje s mnoha českými
symfonickými i divadelními orchestry a má zku-
šenosti i s netradičními orchestry, např. Moravia
Brass Bandem. 
Od roku 2013 je LOM symfonické těleso, před
tím byl komorním orchestrem bez dechové
sekce a jeho historie má již přes 20let! Koncert-
ním mistrem letošního ročníku bude Marie Mát-
lová, asistentka koncertního mistra Orchestru

Národního divadla v Praze a zkušená sólistka.
Repertoár letošního ročníku bude opravdu
úžasný! Jako první uslyšíte Koncertní kus pro
čtyři lesní rohy a orchestr od Roberta Schu-
manna, který se nehraje často z toho důvodu, že
se před orchestrem musí představit kvartet les-
ních rohů a skladba vyžaduje vysokou hráčskou
úroveň. Tu obstará Mikuláš Koska, první hornista
Symfonického orchestru Českého rozhlasu, a só-
lohornista Moravia Brass Bandu Karel Hofmann,
sólohornista Filharmonie Brno, Barbora Šimůn-
ková, členka Severočeké filharmonie Teplice,
a Kristýna Ratajová, absolventka OA Filharmo-
nie Brno a členka Moravia Brass Bandu. Po kon-
certním kusu budou následovat snad
nejoblíbenější symfonie vůbec – Dvořákova 9.
symfonie „Novosvětská”, kterou není nutné
představovat.
Letošní Letní orchestr mladých má kolem 60 hu-
debníků a jejich jménem vás srdečně zvu na Zá-
věrečný koncert, který se koná v sobotu 25. 8.
2018 od 19:30 h v kostele Povýšení sv. Kříže v Li-
tomyšli a zazní na něm Koncertní kus pro čtyři
lesní rohy R. Schumanna a Symfonie č. 9 „Z No-
vého světa” A. Dvořáka.

Za pořadatele Kristýna Ratajová

Kurz léčení života
na téma výchovy dětí
V září bude v Litomyšli startovat kurz léčení ži-
vota Ing. Pavla Poloka s tématem Výchova dětí.
Kurz bude začínat 17. září a potrvá do 8. října. Na
kurzu se dozvíte co vse bychom meli vedet
a umet, abychom meli zdrave, stastne
a uspesne deti, aby nas vztah s detmi byl posta-
ven na vzajemnem respektu a lasce. Na kurzu se
naucite sebe a sve deti videt v uplne novych
souvislostech, a budete prekvapeni zmenou
svych postoju. Budeme pracovat s vasimi
konkretnimi problemy. Na kurzu budu mluvit
o tom, jak vlastne vznikl charakter vas a vasich
deti, a jak mu lepe rozumet, a jak jej formovat.
Proc jste byli vy a vasi sourozenci tak rozdilni,
a proc jsou nyni rozdilne charaktery vasich deti,
a jak k temto rozdilum charakteru a dovednosti
pristupovat. Budu mluvit o tom, jak vnimat ne-
zdary ditete, a jak na ne reagovat. Jak vnimat
problematicke vlastnosti deti, a jak se s nimi
vyporadat s respektem a bez konfliktu. Deti nas
rodice umi respektovat a milovat jen tak hodne,
jak hodne je umime milovat a respektovat my
sami. Svym detem budete velmi dobre rozumet,
kdyz se na ne a jejich ciny budete divat skrze po-
hled na sebe sama v jejich veku. Další informace
ke kurzu naleznete na www.lecenizivota.eu

Pavel Polok

Litomyšlské dvorky už potřetí
Září se blíží a program na letošní dvorky je tak-
řka kompletní! V pátek 7. září se rozjedeme do
Hvězdných dálek a za Robinsonem s divadlem
Rudy Hancvencla v hostinci U Černého orla. Za
svůj humor a fantazii získává nejen úspěch mezi
diváky, ale i u porotců loutkařských soutěží. Ne-
můžeme opomenout již tradiční Slam poetry
v Undergroundu, kde se chystá improvizace vý-
borných českých básníků a performerů! Večer
v kavárně Mandala bude patřit energické zpě-
vačce Veronice Bartošové s kapelou, známé
z dnes již nekoncertující kapely Trio de Janeiro,
a závěr dne zakončíme za hluboké noci s Tomá-
šem Jirečkem, Martinem Hakem a jejich Černou
hodinkou, kde divák je hercem a herec divákem
v zahrádce 2art.
Další dny si přijdou na své milovníci second-
handů na akci Najdi (na) sebe, čeká nás story-
telling Martina Haka, koncerty Richarda
Baksevanidise, Viktorie Černíkové, Richarda
Pogody s jeho pianotékou, Veroniku Hložkovou

a Jakuba Vaníčka. Neobyčejným zážitkem bude
divadelní vystoupení Ušubraná, které za své
osobité pojetí českého folklóru získává po celé
republice řadu cen. Těšit se můžete na výtvarné
workshopy s Olgou Yakubovskayou, Miluší Glo-
serovou a jejím DOMA ateliérem, ale i tetovacím
studiem Tatuanna. 
„K uspořádání prvního ročníku Litomyšlských
dvorků dopomohl projekt Ozvěny festivalů
České inspirace, jehož cílem je podpořit putování
za živou kulturou a propagovat festivaly, města
a zařízení, ve kterých se konají,“ vysvětluje ve-
doucí odboru kultury a cestovního ruchu Micha-
ela Severová a dodává: „První ročník byl
ozvěnou Chebských dvorků, jejichž dlouholetou
tradicí jsme se při organizování inspirovali.“
Pro více informací sledujte náš Facebook @Lito-
myšlské dvorky a přijďte na dvorečky! Buďte (s)
lidmi, kteří utváří jedinečnost festivalu našeho
města.
Těšíme se na Vás! Tereza Jiroušková

Pochod rytíře
Toulovce letos
opět bude!
Klub turistů Litomyšl získal všechny potřebné
doklady a povolení k tomu, aby se poslední so-
botu v září – 29. 9. 2018 – opět mohl uskutečnit
tradiční Pochod rytíře Toulovce.
Start a cíl pochodu 8 – 16 – 30 kilometrových
tras bude v areálu ubytoven TJ Jiskra Litomyšl ve
Vranicích. Pro zájemce bude připravena autobu-
sová doprava z Litomyšle přes Dolní Újezd a z Li-
tomyšle přes Morašice Účastníci obdrží diplomy
a originální medaile, v cíli bude připraveno ob-
čerstvení včetně hudebního vystoupení.
Podrobnosti budou zveřejněny v Lilii č. 9/2018

za organizátory pochodu Dana Kmošková
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Koncert
Báry Basikové
Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na koncert
zpěvačky Báry Basikové se symfonickým těle-
sem Prague Lecian Strings pod vedením Kryš-
tofa Leciana. Koncert se uskuteční ve
Smetanově domě v Litomyšli dne 6. 10. 2018.
V průběhu koncertu zazní sklady nejen Báry Ba-
sikové, ale i popové, muzikálové a filmové hity,
vše v symfonickém podání. Těšit se můžete
např. na skupinu ABBA, The Beatles, Pink Floyd,
Tinu Turner, Fantoma opery, Mission Impossible
a mnoho dalších. Nástrojové obsazení symfonic-
kého tělesa Prague Lecian Strings: 1. housle,
2. housle, viola, kontrabas, klavír, violoncello,
cello solo. Předprodej vstupenek v Informačním
centru Litomyšl.

Rudolf Kosina, foto: archiv pořadatele

Václav Cigler / Michal Motyčka 
Od 17. 6. do 8. 9. 2018 v Galerii Miroslava Kubíka.
Václav Cigler společně s Michalem Motyčkou,
který je zároveň autorem projektu rekonstrukce
galerie, v touze vytvořit lepší prostor pro život
uvádějí návštěvníka v nově zrekonstruované Ga-
lerii Miroslava Kubíka do širšího prostorového
kontextu, jenž otevírá nové možnosti pochopení
vztahu prostoru a člověka ve smyslu orientace,
rozprostírání se a prolínání nasměrován a vyhra-
nění zároveň.
Václav Cigler se ve své výtvarné práci věnuje
skleněné plastice od konce padesátých let, jako
první objevil potenciál optického skla a začal ho
používat pro vznik uměleckého díla. Všechny své
projekty velmi důkladně promýšlí nejdřív
v kresbě, se kterou pracuje od začátků své
tvorby. Jeho práce na papíře, stejně jako jeho
texty, které jsou součástí instalace, zachycují

obdoby situací v lidském životě i nápodoby pří-
rodních dějů.
Autoři představují událost místa ve smyslu uvě-
domování si prostoru i kritické reflexe v umění
a o umění. Jejich architektonické objekty, které
přesně formulují prostor a vytvářejí vizuální in-
stalaci, rozvíjejí minimalistický příběh tvaru –
symbolu spolu s fyzickou přítomností diváka.
Tímto Vás zároveň srdečně zveme na komento-
vané prohlídky, za účasti kurátorky výstavy Jany
Šindelové a spoluautora Michala Motyčky, které
se budou konat 7. července a 8. září 2018 v 11
hodin v prostorách Galerie Miroslava Kubíka v Li-
tomyšli.

Veronika Sochůrek, foto: Tomáš Pakosta

Otevřený hrob
Od 15. 6. Pořádá Město Litomyšl, Galerie Miro-
slava Kubíka.
Instalace v kryptě piaristického chrámu Nalezení
sv. Kříže v Litomyšli je zasvěcena symbolice
vody a světla, atributů života, jež zaujímají
ústřední místo v náboženském myšlení biblické
tradice. Propojuje výtvarné instalace autorů
v chrámu s prostorem krypty. Otevřený prázdný
hrob naznačuje vzkříšení. Plocha podlahy je po-
kryta vodní hladinou, která zrcadlí celý prostor.
Středová lávka umožňuje do tohoto místa
vstoupit a zároveň evokuje pocit chůze po vodě.

Veronika Sochůrek
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Prázdninové 
malování
Léto, čas dovolených, výletů, cestování za zají-
mavými zážitky a výstavami, začíná. Pro zpe-
stření prohlídek našich muzejních výstav
a stálých expozic jsme pro malé návštěvníky při-
pravili prázdninové malování na obličej. Ve foyer
muzea bude naše výtvarnice malovat dětem na
obličej masky zvířátek, pohádkových postav
apod. Akce je určena všem dětem, které si chtějí
ozdobit svůj obličej, a nemusí ani navštívit naše
výstavy. Cena za malování bude stanovena vždy
dle náročnosti malovaného obrázku.
Změna programu vyhrazena. Těšíme se na vás. 
Zbývající termíny v srpnu
Středy: 8. 8., 15. 8. a 22. 8.
Neděle: 12. 8, 19. 8 a 26. 8.
Vždy v 10–12 a 13–16 hodin!

Renata Kmošková

Pozvánka
na kurz 
Access Bars
14. září se v Litomyšli uskuteční celodenní kurz
metody Access Bars. Jemným dotekem můžete
změnit život svůj i druhých. Jak by se vám líbilo,
kdybyste se mohli zbavit všech myšlenek, vzpo-
mínek, pocitů a emocí, při kterých se necítíte
dobře? Postupně zrušit vaše omezení a pro-
gramy, které si podvědomě ve svém životě vy-
tváříte a které vám brání žít šťastný život?
Seznamte se s metodou Access Bars. Access
Bars® je metoda pro celou rodinu. Je to metoda,
kterou můžete používat k tomu, aby byl váš
život jednodušší a radostný. Tato metoda je na-
vržena tak, že se ji naučí každý. Není třeba žád-
ných zvláštních předpokladů, nemusíte cítit
žádné energie a nemusíte mít za sebou ani
žádné kurzy. Ty nejjednodušší věci bývají ty nej-
lepší, jen se nám tomu někdy těžko věří. Co
všechno je ještě možné? Access Bars® je pouze
jedním z nástrojů Access Consciousness® – Pří-
stup k vědomí. V rámci kurzu se seznámíte
i s dalšími nástroji, které jsou stejně jako Access
Bars® velmi snadné a účinné. Vše potřebné se
dozvíte na kurzu, na který jste srdečně zváni.
Další informace na www.easytouch.cz, na e-
mailu milam28@seznam.cz. Mila BohunickáSmím prosit?

Zveme vás na taneční kurzy pro manželské
a přátelské páry pod vedením tanečního mistra
Jana Bílka v kulturním domě v Čisté. Od 5. září
pro začátečníky, od 31. října pro pokročilé. Při-
hlásit se můžete do 24. srpna v prodejně Šicí
centrum Český patchwork, Špitálská ul. 1165,
Litomyšl nebo na e-mailu renata.edlmanova@lit.cz.
Více informací na www.lit.cz/tanecni2018.

Renata Edlmanová

Jsme 100
Od 17. 6. do 28. 10. 2018. Pořádá Město Litomyšl,
Galerie Miroslava Kubíka a Nadační fond Bohe-
mian Heritage Fund.
Výtvarné intervence ve veřejném prostoru
města Litomyšl k oslavám stoletého výročí za-
ložení naší republiky. Práce, které jsou instalo-
vané ve veřejných prostorech litomyšlského
zámku a jeho parcích, jsou ukázkou toho, čím
jsme se v minulosti zabývali a zároveň i poku-
sem vést současnými uměleckými prostředky
s tímto umělecky a esteticky uceleným prostře-
dím dialog a takto jej svým způsobem po dobu
několika měsíců ozvláštnit.

Veronika Sochůrek

Dny otevřených dveří památek 
Dny evropského dědictví otevřou veřejnosti
brány nejzajímavějších památek a jiných ob-
jektů, a to již o víkendu 8. – 9. září.
Zdarma nebo za zvýhodněných podmí-
nek budete moci navštívit tradiční místa,
jako jsou například vyhlídková věž gym-
názia, běžně nepřístupné prostory Sme-
tanova domu, kostely, Městkou galerii
Litomyšl, městskou obrazárnu ve II. patře
zámku a objekty na zámeckém návrší, Regi-

onální muzeum v Litomyšli, Portmoneum, Rodný
byt Bedřicha Smetany a řadu dalších prostor.

Otvírací hodiny, výše vstupného a kom-
pletní program jednotlivých spolupořada-
telů naleznete na plakátech
s programem Dnů evropského dědictví.

Dny evropského dědictví – Dny otevře-
ných dveří památek pořádá Sdružení histo-

rických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Prokop Souček, Smetanův dům

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

rická hračka vyrobená podle limuzíny Škoda
Hispano-Suiza, kterou T. G. Masaryk obdržel 10.
května 1926. Dále historické diorama „T. G. Ma-
saryk v Lánech – květen 1926“ či „Železnice skal-
ního města HUSCH-Märklin 1936“. Jedná se
o jedinečné elektrifikované dobové kolejiště slo-
žené výhradně z plechových hraček litvínovské
firmy HUSCH (nejvýznamnější československá
firma vyrábějící hračky v letech 1925–1938) a ně-
mecké firmy Märklin.
Zajímavostí bude i diorama „Litomyšl město bu-
doucnosti 1910“. Je věnováno nejenom vizionářům
z Litomyšle se skálopevnou vírou v neomezené
možnosti vědy a techniky, ale i našemu nejzná-
mějšímu průkopníkovi letectví, aviatikovi Janu Ka-
šparovi. Výstava probíhá do 16. září.

René Klimeš

Centrum sociální pomoci
se podělí o znalosti
Každý rok se konají v rámci svátku seniorů po
celé republice různé akce v organizacích, které se
této cílové skupině věnují. Svátečním dnem je
vždy první říjen. V Centru sociální pomoci jsme
trochu napřed a k poctě tohoto svátku jsme pro
veřejnost na 18. 9. připravili setkání s Mgr. Mar-
celou Hauke. Téma „Do života mi vstoupila de-
mence“ je v současné době velmi aktuální. Žijeme
déle. Ne vždy jde ruku v ruce kvantitě i kvalita. 
A teď se zamyslete … Máte obavy o své blízké,
protože začali hromadit předměty? Znovu
a znovu se ptají na stejnou věc? Máte pocit, že

se ztrácejí v čase? Podezřívají vás? Jsou sklíčení? 
Možná je na čase přestat zavírat oči a hledat
pomoc. Přijďte se tedy pobavit s odborníky na
téma této civilizační choroby. Kromě odborné
lektorky vám budeme k dispozici i my, pracovníci
Centra sociální pomoci města Litomyšl. Podáme
vám informace, jaké sociální služby a kdy mů-
žete využít. Ne vždy je rodina schopna si s kaž-
dým problémem poradit sama. Obraťte se
s důvěrou na nás. 
Prostor pro realizaci přednášky nám zdarma na-
bídli v hotelu Zlatá Hvězda, děkujeme. Těšíme se
na setkání 18. 9. 2018, v 17 h v salonku.

Za tým CSP vás srdečně zve 
Fiedlerová Alena, ředitelka 

POZVÁNKY 
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Fakulta restaurování v Litomyšli 
hledá modely, muže i ženy různého
věku a různých tělesných proporcí, 
pro výuku  figurální kresby. 
Podmínkou věk 18 a výše.

Výuka kresby probíhá 
ve večerních hodinách. 
Pondělí až středa 17-20 hodin
v budově Fakulty restaurování, 
Jiráskova 3, Litomyšl.
Jedno stání tj. 3 x 45 minut = 450 Kč.
Možno pracovat jeden, 
ale i více dnů v týdnu - dle domluvy
Datum setkání 
(informační a rozpisová schůzka)
pondělí 24. 9. v 16.30 hodin
v Ateliéru výtvarné přípravy.

Kontaktní osoba:
MgA. Pavel Hošek
Asistent výtvarné přípravy

TEL. 603 743 555

MOŽNOST
DOBRÉHO
PŘIVÝDĚLKU 
150 Kč/h

Východočeští pamětníci nově i v televizi
Cyklista sledovaný Státní bezpečností, chartistka
a disidentka, která se nebála domáhat práv svých
i druhých lidí, či muž, jehož otce popravilo gestapo
za pomoc výsadkářům odbojové skupiny Barium.
To je jen hrstka osobností z východních Čech, je-
jichž unikátní životní příběhy zdokumentovala
Paměť národa a od září je budou moci nově zhléd-
nout i diváci v regionu přímo na svých obrazov-
kách. Paměť národa Východní Čechy totiž začala
spolupracovat s Východočeskou televizí V1 a spo-
lečně připravují pořad, v němž postupně představí
příběhy dvanácti východočeských pamětníků –
lidí, kterým zasáhl do života jeden či oba totalitní
režimy minulého století. 
„Východočeská televize V1 je největší regionální
televizí v České republice. To zaručuje, že pamět-
nické příběhy z celých východních Čech najdou
své diváky a posluchače,“ vysvětluje důvod spo-
lupráce obou organizací ředitel východočeské
pobočky Paměti národa Tomáš Heller. „Jsme
rádi, že jsme se domluvili na spolupráci, chá-
peme ji jako přirozené propojení poslání televize
V1 a Paměti národa,“ dodává.
Projekt Paměť národa podporuje Východočeská
televize V1 dle slov jejího ředitele Oldřicha Ta-
máše z přesvědčení, že paměť je jednou z nej-
cennějších vlastností člověka. „Je naší morální
povinností přispět k jejímu uchování a předání

dalším generacím. O to více, že jsme regionální
stanicí, která se snaží podpořit svůj region. Jsme
přesvědčeni, že tato spolupráce přinese divá-
kům velmi hodnotný a navíc edukativní filmový
materiál a zocelí paměť národa tak, aby nebylo
možné ji "ohýbat",“ uvádí.
Jak poznamenává Tomáš Heller, velké poděkování
patří členům Klubu přátel Paměti národa, díky je-
jichž finančním darům se mohly příběhy pamět-
níků, které diváci od září v televizi uvidí, natočit.
„Díky příspěvkům členů Klubu přátel uchováme
svědectví těchto lidí pro budoucí generace,“ vy-
světluje důležitost členství v klubu s tím, že přidat
se do Klubu přátel Paměti národa a umožnit tak
natáčení dalších zajímavých příběhů může zcela
kdokoli. Podrobnosti o členství naleznou případní
zájemci na http://klub.pametnaroda.cz/

Natáčíme, vzděláváme, vyprávíme
Paměť národa Východní Čechy vznikla v Hradci
Králové jako pobočka Paměti národa v prosinci
2017 a její hlavní činností je dokumentování pří-
běhů pamětníků a s tím spojené promítání, be-
sedy a tvorba dokumentů. „Hledáme příběhy
z východních Čech, na které se zapomnělo nebo

mělo zapomenout. Naše pozornost není zamě-
řena pouze na velká města, ale i na malé vesnice,“
zdůrazňuje Tomáš Heller. Během své sedmimě-
síční existence už východočeská organizace stihla
realizovat také několik významných akcí v Hradci
Králové – mimo jiné Běh pro Paměť národa, který
se uskutečnil 9. června u rybníku Biřička, či vý-
stavu Příběhy 20. století v rámci Nábřeží 20. sto-
letí, na Riegrově náměstí a v současnosti ve
studentském parku Univerzity Hradec Králové. 
Paměť národa je projekt neziskové organizace
Post Bellum, který zaznamenává a už deset let
pomocí internetového archivu veřejnosti zpřís-
tupňuje vzpomínky pamětníků klíčových udá-
lostí 20. století. Na projektu se podílejí Ústav pro
studium totalitních režimů a Český rozhlas. Sou-
částí projektu jsou i různé vzdělávací a osvětové
aktivity pro děti a dospělé – Paměť národa vy-
dává knihy, organizuje výstavy, společenské
akce, zážitkové workshopy pro studenty či vzdě-
lávací projekt Příběhy našich sousedů, kterého
se ve východních Čechách zúčastnilo již několik
základních a středních škol. Posluchači Českého
rozhlasu mohou pravidelně poslouchat svědec-
tví pamětníků. -red-

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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PREZENTAČNÍ DEN 
ELEKTROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

KDE: areál firmy ELKOR,
Mařákova 1149, Litomyšl
KDY: čtvrtek 13. září 2018

PROGRAM DNE:
8.00 – 15.00   výstava 
– vše pro domácí a průmyslové elektro,
LED osvětlení , videotelefony, aj.
15.00 – 16.00   slosování účtenek
(slosovatelné účtenky  při nákupu 
v našich prodejnách do 13. 9. 2018 
v hodnotě nad 500,-)

• Novinky v oboru elektro
• pečené prasátko
• bohatá tombola • pivo / limo

Bližší info na tel.: 461 615 014,
www.elkor.cz

LETNÍ AKCE
FIRMY ELKOR LITOMYŠL

Prodám velké květiny Oleandr, Ibišek, Daturie
a jiné. Osobní odběr, cena dohodou. Kontakt:
776 194 725. 

Řádková inzerce

Pardubický kraj získal z Unie
84 milionů na projekt ve školách
Pardubický kraj byl spolu s partnery mimořádně úspěšný při získání dotace z operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a inovace. Do kraje začátkem července dorazila zálohová platba ve výši
25 milionů korun. Celkem bude stát projekt, který potrvá 35 měsíců, 88 milionů korun, z toho
4 miliony korun bude tvořit spolufinancování kraje. Jeho cílem je posílit polytechnické vzdělání
pedagogů a žáků, přispět k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti zejména slabších
žáků na základních a středních školách, rozvoj kariérového poradenství v kraji a koncepční ří-
zení inkluzivního vzdělávání.

„Tento projekt má pro laiky celkem složitý název
– Implementace Krajského akčního plánu Par-
dubického kraje. Ale zjednodušeně řečeno, sle-
duje už zmíněné čtyři klíčové aktivity, pro které
zajistí materiální i odborné vybavení. Z 88 mili-
onů korun je 44 milionů určeno na pořízení vy-
bavení pro střední školy a související služby
a dalších 19 milionů korun na osobní výdaje 350
pedagogických pracovníků zapojených do pro-
jektu,“ uvedla radní pro regionální rozvoj a ev-
ropské fondy Hana Štěpánová.
Realizaci a řízení projektu zajišťuje z admini-
strativního hlediska odbor rozvoje, z hlediska
věcného jej řídí odbor školství. Partnery jsou
Regionální rozvojová agentura Pardubického
kraje, která se zabývá podporou polytechnic-
kého vzdělávání, dále Centrum celoživotního
vzdělávání, které má na starosti rozvoj kariéro-
vého poradenství a Centrum uznávání celoži-
votního učení Pardubického kraje, jehož
parketou jsou podpora čtenářské a matema-
tické gramotnosti a tvorba školské inkluzivní
koncepce Pardubického kraje.

Podpora polytechnického vzdělávání
Prioritou je pro nás polytechnické vzdělávání.
Náš odbor školství vybral 20 středních škol, ve

kterých se vyučují obory, které jsou na trhu
práce nejžádanější a kde máme uzavřené i tak-
zvané sektorové dohody se zaměstnavateli.
Školy, které o zapojení do projektu projevily
zájem, navázaly partnerství se dvěma až třemi
základními školami. Od nového školního roku
začne probíhat spolupráce učitelů přírodověd-
ných a technických předmětů těchto škol for-
mou sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe,
připraveny jsou projektové dny a odborné
kroužky pro žáky středních i základních škol.
Pro tyto aktivity bude z projektu pořízeno po-
třebné vybavení pro střední školy,“ vysvětlil
náplň této části projektu radní pro školství Bo-
humil Bernášek. „Projekt nemyslí jen na žáky,
ale také na učitele. Právě v polytechnických
předmětech je v souvislosti s novými technolo-
giemi a postupy mnoho novinek a učitelé musí
být schopni předávat žákům aktuální a rele-
vantní informace o příslušných oborech a mo-
tivovat je k zájmu o tuto oblast,“ dodal radní
Bernášek.

Podpora čtenářské a matematické gramot-
nosti
Tato aktivita přispěje k rozvoji čtenářské a ma-
tematické gramotnosti žáků základních a střed-

ních škol a zejména k nastavení výuky gramot-
ností i v jiných předmětech než je český jazyk
a matematika. V našem kraji se do ní zapojí 11
základních a středních škol, kde se bude ověřo-
vat pilotní program. Žáci 6. tříd základních škol
a 1. ročníku středních škol projdou testy úrovně
čtenářské a matematické gramotnosti. Výstu-
pem testování bude také shrnutí hlavních ne-
dostatků a předností žáků a doporučení, jak
s žáky dále pracovat. Pedagogičtí pracovníci
školy získají přehled možností a metod práce
s těmito žáky v běžné výuce. Žáci budou během
realizace projektu pracovat za využití note-
booků s materiály pro podporu rozvoje gramot-
ností.

Rozvoj kariérového poradenství
V našem kraji vznikne díky projektu samostatné
Kariérové centrum Pardubického kraje, které
bude poskytovat služby kariérového poraden-
ství žákům, školám i rodičům a současně po-
skytovat podporu výchovným a kariérovým
poradcům na školách, bude je metodicky řídit
a organizovat pro ně vzdělávání.

Tvorba školské inkluzivní koncepce kraje
Jak postupovat s inkluzí v Pardubickém kraji řeší
partner projektu ve spolupráci s odborníky ze
škol a dalších institucí zabývajících se oblastí
školství, vzdělávání a dalších navazujících ob-
lastí.
Realizace projektu bude ukončena 31. prosince
2020.  -red-

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. Přečíst si můžete: Houbaři v lese
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Spolek leteckých
modelářů Litomyšl
má vicemistra
Evropy
Ve dnech 24. – 29. 6. 2018 se v Maďarsku ve
městě Jakabszállás konalo Mistrovství Evropy
historických RC modelů letadel. Mistrovství se
zúčastnilo 150 soutěžících z 15- ti států Evropy
s celkem cca 500 modely. Ze SLML nás repre-
zentoval Květoslav Štorek a to hned v 6-ti kate-
goriích. Sláva je velký propagátor historických
modelů, jejichž stavebnice i vyrábí a hlavně
s nimi dokáže i velice dobře zalétat i v tvrdé kon-
kurenci, která na mistrovství panovala. Vybojo-
val 2 x třetí místo, 2 x 4 místo a v kategorii
Electro Glider Sláva získal druhé místo a tím titul
vicemistra Evropy pro rok 2018. Gratulujeme
a přejeme mnoho dalších úspěchů v těchto krás-
ných kategoriích. Více fotografií je možno zhléd-
nout na stránkách www.modelarilitomysl.cz
v sekci fotogalerie

Za SLML Petr Janoušek, foto: Sláva Štorek

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

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů
• Čištění komínů
• Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
• Vložkování komínů
• Frézování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
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Červnové závody Suchá 30. června
První prázdninovou sobotu se v Suché u Lito-
myšle konaly Červnové závody. Dle rozpisu se
konalo celkem pět soutěží, kde kurzy parkurů
připravil Roman Falta. 
Zahajovací soutěží byl Hobby parkur do 80 cm
na limitovaný čas. Stanovenému času 67 sekund
se nejvíce přiblížila Nikola Jebousková a Vinny
Pond (Stáj Cilka). Jejich odchylka byla 0,59 se-
kundy. Druhá se umístila Veronika Stejskalová
a Floris, třetí Lucie Faltýnková Dorka 2.
První oficiální soutěží byl parkur stupně „Z“, opět
na limitovaný čas. Vítězem soutěže se stal do-
mácí Jiří Skřivan a Jennessee s odchylkou 0,39
sekundy. Druhá se do výsledkové listiny zapsala
Veronika Sedlářová a Czechmade, třetí pak Jan
Pavlíček a Viva Blue.
Parkur stupně „ZL“ s návazným rozeskakováním
měl nejpočetnější startovní pole. Z padesáti
dvojic se nejlépe umístil Tomáš Bartl a Sallima
(JK Bludoveček), jelikož dokázali bezchybně zajet
základní kolo parkuru a taktéž bezchybně a nej-
rychleji návazné rozeskakování. Stříbrnou pozici
obsadila Klára Gloserová a Viking 13, bronz Edita
Jerie a Reiki.
Následná soutěž, parkur stupně „L*/L**“ handi-
cap, měla vítěze opět na domácí půdě – stal se
jím Jiří Skřivan mladší v sedle Jolie du Defey.
Stužku pro druhého v cíli brala Tereza Veselá
a Histannie HDH, třetí byla domácí dvojice Eva
Horáková s Alangou.

Vrcholnou soutěží sobotního odpoledne byl par-
kur „S*/S**“ handicap, které se účastnilo osm-
náct dvojic. Pouze dvě dvojice ze startovní listiny
dokázaly dokončit základní kolo parkuru bez
chyby a postoupit tak do návazného rozeskako-
vání. Úspěšnější byl Jiří Skřivan v sedle Flying
Star. Jako jediný prošel kurzem parkuru bez je-
diné chyby a zaslouženě tak zvítězil. V náva-
zném rozeskakování inkasovala 6 trestných
bodů Stanislava Dvořáková a F-Chimelle-HDH
a dokončila na druhém místě. Třetí byla stájová
kolegyně Stanislavy, Tereza Veselá a Histannie
HDH, s jednou chybou v základním kole parkuru. 
Děkujeme za účast a budeme se těšit na další
parkurové závody v polovině srpna!

Michaela Javůrková, foto: archiv

BoscoRun zamíří na Litomyšlsko
Třetí etapa štafetového závodu BoscoRun po-
vede ve dnech 17. až 19. srpna přes Litomyšlsko.
Nápad na uspořádání závodu se zrodil v roce
2015 po štafetovém běhu z Prahy na Velehrad.
Tuto akci pořadatelé nazvali nultou etapou
a naplánovali dalších osm etap okolo ČR, při kte-
rých postupně navštíví všechna Salesiánská
střediska v České republice. 
Právě duchovní rozměr je totiž to, co běh odli-
šuje od podobných závodů. „Jako kluci jsme vy-
rostli v salesiánském prostředí, které nás
formovalo a připravilo nám spoustu pěkných zá-
žitků. Jsme vděční všem, kteří se nám věnovali

a šli s námi kus životní cesty po vzoru svatého
Jana Boska. Tento italský kněz založil kongregaci
Salesiánů Dona Boska, která se věnuje výchově
mládeže. Za tímto účelem Salesiáni provozují
celou řadu středisek mládeže, které jsme se roz-
hodli během následujících osmi let oběhnout.
Nemáme ambice konkurovat velkým komerčním
extrémním závodům. Jedná se o amatérský
závod, kde hlavním cílem je vytvořit prostor pro
setkání všech nadšených lidí a společně podpo-
řit myšlenku Dona Boska,“ vysvětlují záměr akce
organizátoři. -mv-

Hodnocení sezóny 2017–2018 mladších
elévů kopané krajské soutěže
Po podzimní části, která z hlediska úrovně naší
hry vypadala špatně, se mužstvo na jaře herně
zlepšilo. Na podzim jsme dokázali držet krok cca
ve třech utkáních a ostatní soupeři byli nad naše
síly. Kádr byl na podzim nesehraný a velký rozdíl
hrála fyzická zdatnost a věkový rozdíl. My nastu-
povali většinou s hráči o dva až tři roky mladšími.
Po zimní přípravě někteří hráči výkonnostně po-
vyrostli a příchodem dalších hráčů (kteří v zimě
hrají hokej) se naše výkonnost jako celku zlep-
šila. Na turnajích jsme podávali daleko lepší vý-
kony i přes velký věkový rozdíl soupeřů. Toto se
projevilo v závě-
rečném turnaji („O
pohár předsedy
KS“), kde mužstvo
bylo schopno hrát
i o konečné šesté
místo. Nakonec
obsadilo osmé
místo. Vzhledem
k dalším zájmům
našich svěřenců
(různé kroužky
a další sporty) byla
účast na trénincích
střídavá, co se týká

celkového kádru, což se projevilo na některých
výsledcích. Závěr soutěže díky úspěšnosti
v utkáních se projevil i v účasti na trénincích, kde
jsme se dostali přes počet 25 sportujících dětí,
což je největším kladem a mohlo by být přísli-
bem do budoucna. Jako největší nedostatek vi-
díme malý zájem o trenérskou činnost. Závěrem
děkujeme rodičům za to, že umožňují svým
dětem sportovat a doprovází je. Dík patří taky
všem, kteří svými prostředky umožňují provozo-
vat kopanou.Trenéři Josef a Jarmila Lebruškovi,

foto: Josef Lebruška

Společnost Dům sportu Stratílek s.r.o.

přijme do svého týmu
pracovníka na pozici:

Prodavač jízdních kol 
a cyklodoplňků 
na pobočce v Poličce
Náplň práce: obsluha zákazníků,
objednávání zboží, vystavování 
a doplňování zboží,...

Požadavky: komunikativnost, aktivita,
spolehlivost, příjemné vystupování,
kladný vztah ke sportu a cyklistice
(znalost sortimentu výhodou),...

Nabízíme: zázemí stabilní společ-
nosti, příspěvek na stravování, 
zaměstnanecké slevy,...

více na www.stratilek.cz

Nástup možný ihned. Své životopisy
s motivačním dopisem zasílejte
na personalni@stratilek.cz.
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Z mistrovství ČR v dlouhém triatlonu přiváží členové
litomyšlského SBR TRI-TEAMu dvě zlaté medaile
V sobotu 23. června 2018 se v Otrokovicích
konal republikový šampionát v dlouhém triat-
lonu a toho se za litomyšlský triatlonový tým
zúčastnil Pavel Pešek v individuálním závodě
a Roman Pittner v závodě štafet. Dlouhý triat-
lon to znamená 3,8 km plavání, 180 km cyklis-
tiky a 42,2 km běhu. Závodu se účastnilo přes
tři sta jednotlivců a šedesát štafet. Tříokruho-
vým plaváním v otrokovickém štěrkovišti byl
v 7.00 hod. závod odstartován, štafety starto-
valy o hodinu později. Cyklistická část vedla
mezi Otrokovicemi a Kroměříží. Čtyři, místy čle-
nité okruhy, prověřily síly jednotlivých závodnic
a závodníků, navíc po celou dobu foukal stu-
dený silný vítr. Během cyklistické části dokonce
půl hodiny pršelo. Stejný počet kol měl i závě-
rečný maraton. Na ten si počasí pro triatlety
nachystalo naopak pálící letní slunce, tak jsme
kromě sněhu zažili počasí příznačné snad
pro všechna roční období. Zkrátka – republi-

kové mistrovství pro železné muže jak má být.
Pro Pavla i Romana znamenal start na dlouhém
triatlonu premiéru. Pavel potvrdil skvělou letošní
formu a finišoval v čase 9:48:45 jako první ve
své věkové kategorii a získal titul mistra repu-
bliky. Jako suverénně první s více než třináctimi-

nutovým náskokem dobíhá do cíle také Roma-
nova štafeta v čase 8:41:39, a tak rovněž získává
republikové zlato. Skvělé bylo, že jsme se oba
dva v cíli potkali několik minut po sobě, a mohli
jsme se tak společně radovat ze získaných dvou
zlatých medailí, zapózovat fotografům a naše
fotografie v nových dresech oblétly celou Če-
skou republiku. 
V současnosti nás můžete potkat každý týden
na kratších závodech v okolí, závodili jsme
v Blansku, Žďáru nad Sázavou, Pastvinách. Při-
pravujeme se na triatlon Říčkovský Golem
a především na půlironmana Challenge Prague,
oba závody budou po vydání tohoto čísla již mi-
nulostí. 
Nezapomeňte sledovat naše stránky na facebo-
oku: www://facebook.com/sbrtrilit a poslední
srpnový pátek se s mnohými z vás snad po-
tkáme na startu tradičního litomyšlského Deci-
muže.

Text a foto: Roman Pittner

Přijďte posílit náš tým – nábor fotbalové
přípravky ročníků 2008 a mladší
Zveme všechny kluky a holky, kteří mají rádi
pohyb a chtěli by se naučit hrát fotbal, k nám do
oddílu mladší a starší a přípravky. Přijďte se po-
dívat na trénink mladší přípravky (ročníky 2010
a mladší), a to od 7. 8. každé úterý a čtvrtek od
16:15 do 17:45hod., nebo na trénink starší pří-
pravky (ročníky 2008 a 2009), a to od 20. 8.
každé pondělí a středu od 16:30 do 18.00 hod. 

Tréninky probíhají na fotbalovém stadionu nebo
na hřišti s umělou trávou. 
Všechny malé fotbalisty v našem týmu rádi při-
vítáme :-) Společně s námi pak můžete pomoci
nasbírat pro našeho maskota další medaile.
Budeme se těšit – trenéři
Pro více informací navštivte naše stránky
www.mp-litomysl.webnode.cz

Text a foto: Antonín Hloušek

Plavání s PŠ
Ráček Litomyšl
Pro školní rok 2018/2019 plánujeme opět úterní
odpolední kurzy plavání pro děti menší i větší
a dospělé. Pokud hledáte pohybovou aktivitu
a rádi byste, aby vaše děti alespoň 1x týdně pla-
valy, nabízíme vám plavání pro rodiče s dětmi,
plavání hrou pro děti od 6 let do 9 let, zdokona-
lovací kurzy plavání pro děti od 10 let do 18 let.
Nabízíme i zdokonalovací kurzy pro dospělé
plavce. Plaveme v úterý od 16 h a 17:15 h, lekce
trvá 60 min, pro děti je kurz na 15 lekcí, pro do-
spělé na 10 lekcí. Můžete s námi plavat i celý
školní rok (2 kurzy). Kurzy začínají v úterý 18. 9.
2018. Přihlášky přijímáme od srpna na e-mailové
adrese Plavecké školy Ráček Litomyšl, formulář
najdete na stránkách bazénu v aktualitách.
Máte-li vážný zájem, neodkládejte přihlášení,
kurzy jsou kapacitně omezeny. Pokud máte
zájem o plavání dětí od 6 měsíců, nabízíme vám
30 min. lekce plavání batolátek v pondělí dopo-
ledne. K pravidelným bazénovým aktivitám patří
i cvičení ve vodě pro seniory, pro těhotné či aqua
fitness. Více informací najdete na www.bazen-
litomysl.cz. Přejeme vám hezký zbytek léta a tě-
šíme se u vody. Dagmar Marková,
    Plavecká škola Litomyšl

Decimuž 2018
Vážení příznivci triatlonového sportu,
rádi bychom vás pozvali na již 36. ročník tradič-
ního závodu Decimuž 2018 (Memoriál Huberta
Stratílka mladšího), který se uskuteční, jako
každý rok, poslední srpnový pátek, tedy 31. 8.
2018 na koupališti v Litomyšli. Prezence závodu
od 14:30 do 16:30 hod., start v 17.00 hod. Závod-
níci, neváhejte se registrovat on-line na strán-
kách www.stratilek.cz nejpozději do pondělí 20.
8. 2018, později přihlášení ztrácí nárok na pa-
mětní tričko! Parametry jsou nastaveny tak, aby
je zvládl každý – 400 m plavání, 18 km kolo
a 4,2 km běh. Jedná se o jednu desetinu popu-
lárního velkého triatlonu zvaného železný muž,
odtud vznikl název našeho závodu Decimuž.
Věříme, že se po roce opět sejdeme v hojném
počtu, protáhneme svá těla a posílíme mysl!
Jako vždy se můžete těšit na hodnotné ceny, po-
háry a pamětní trička. Po ukončení akce vše za-
končíme u dobrého jídla a pití v areálu za
sokolovnou.
Těšíme se na Vás, za organizační tým Veronika
a Hubert Stratílkovi, foto: Zdeněk Samek
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Atletické okénko
Od minulého zveřejnění atletického okénka pro-
běhla třetí kola žactva a mužů. Utkání žactva
jsme uspořádali doma v Litomyšli a podařilo se
organizačně zvládnout další náročný podnik.
Žáci i žákyně svorně obsadili pátá místa. Muži
v druhé lize závodili v Ústí nad Orlicí a poprvé se
jim podařilo zvítězit před vedoucím USK Praha
a Čáslaví, oba pardubické celky drží střed ta-
bulky a souboj o udržení v soutěži vede Ústí nad
Orlicí, Moravská Třebová a Jičín. Závěrečné kolo
se uskuteční až koncem prázdnin v Čáslavi. Kla-
dem je, že příležitost v této soutěži dostávají
mladí závodníci a získávají i body (dorostenec
P. Chadima, žák Jirout). Ze soutěží jednotlivců –
juniorští kladiváři Vilček a Vostřel prokázali
své kvality na mistrovství ČR v Praze na Julisce
a obsadili 4. a 5. místo. V. Kozák házel diskem
v mezinárodní konkurenci na Kladenských me-
moriálech. V letošním roce se daří organizovat
v Litomyšli kontrolní závody – atletické pon-
dělky, které slouží především mladým atletům.
Střídají se zde běžecké a technické disciplíny
a účastníci mají možnost si je zkusit, navíc
i změřit síly s novými soupeři. V posledním čer-
vencovém závodě zde startovali i mladí z Prahy,
Pardubic, Jičína.
Nejbližším závodem v Litomyšli bude tradiční
letní mítink, jehož součástí jsou i memoriály,
každoročně za účasti reprezentantů i s meziná-
rodní účastí – v pátek 3. srpna. Petr Jonáš

Letná patřila malým basketbalistům 3x3
Zlato, stříbro a bronz, to je kompletní sbírka me-
dailí, které vezou z Prahy basketbalisté místního
klubu ADFORS Basket Litomyšl. Tentokrát sou-
těžili v nově zavedeném olympijském sportu,
kterým je basketbal 3 na 3 na jeden koš.
V sobotu 21. července brzy ráno vyrazila do hlav-
ního města hned trojice týmů, které si svůj po-
stup vybojovaly na červnovém domácím turnaji,
jenž se konal již tradičně na zimním stadionu.
V kategorii dívek U12 nenašly přemožitelky La-
dyny, s.r.o., tedy Míša Tomšů, Denisa Hloušková
a Berča Gultová. Mezi stejně starými chlapci U12
se naši Red Lions, tvořeni Ondrou Vomáčkou, Jo-
nášem Brýdlem, Matějem Hanušem a Šimonem
Vaškem, museli sklonit jen před borci z Nym-
burka a obsadili 2. místo. V nejmladší kategorii
U10 skončily na bronzové příčce Jiskry, neboli
Bóďa Metyšová, Táďa Tichý a Tom Hanuš. Indivi-
duálního úspěchu dosáhla navíc Míša Tomšů,
která ve střelecké soutěži smíšených U12 doká-

zala zvítězit, a tak za sebou nechala i všechny
zúčastněné chlapce. 
Všem dětem gratulujeme a věříme, že si i za par-
ného počasí turnaj v Praze užily.

Text a foto: Martin Šorf, předseda klubu 

Orion vsadil na zahraniční posily!
Za ideálního počasí pokračoval 8. července na
severní Moravě již čtvrtým závodem v Petrovi-
cích u Karviné domácí šampionát motokrosařů
pod novým názvem „KŮTA MMČR motokros
2018“. Minulý podnik v Dalečíně se našim zá-
stupcům moc výsledkově nevydařil, a tak kvůli
zranění Jonáše Nedvěda v kubatuře MX2 jsme se
rozhodli angažovat do Petrovic cizince. Jezdci ze
zahraničí byli stejní jako v případě letošního
Orion-Taurus Cupu v Horním Újezdě, to znamená
výborný Polák Gabriel Chetnický nebo loňský ra-
kouský šampion Roland Edelbacher. No a tato
sázka se nakonec ukázala jako klíčová, neboť
skupinu MX2 v Petrovicích po velkém, dramatic-
kém průběhu nakonec celkově ovládl právě zmí-
něný Chetnický v dresu Orion Racing KTM Team,
druhý skončil Edelbacher, také startující za Ori-

onu RT, a až třetí byl nejlepší český borec Martin
Krč z Buksa/Ados KTM RT. Průběžně vede seriál
stále francouzský rychlík Sulivan Jaulin
(Buksa/Ados KTM RT) 174 b., Nedvěd klesl na 10.
pozici (66 b.), ale příště (Stříbro) by už měl po-
kračovat.
Královskou kategorii MX1 zase jasně opanoval
Maďar Bence Szvoboda (Buksa/Ados KTM RT),
Orioňák Petr Bartoš byl tentokrát celkově de-
sátý, když zejména v prvním motu měl dva pády.
Po čtyřech kláních je na čele mistrovství Martin
Michek (185., Buksa/Ados KTM RT), Bartoš za-
ujímá 7. příčku (104 b.). V ženském zápolení do-
minuje jasně trojnásobná mistryně světa Němka
Steffi Laier (200 b., Buksa/Ados RT) a s přehle-
dem vede tuto soutěž, Barbora Laňková (Orion
Racing KTM RT) dojela na devátém (pád o sou-
peřku) a čtvrtém místě – v mistrovství figuruje
jako čtvrtá (132 b). Slovák Ivan Černý (Orion) bral
v Petrovicích po jednom zaváhání celkově pátou
pozici, když ve druhé rundě lehce upadl a narazil
si rameno. Šampionátu bez zaváhání kraluje
trojnásobný veteránský mistr světa Martin Že-
rava (200 b., Buksa/Ados RT), Černý se výkonem
v Petrovicích posunul už na bronzové umístění
(121 b.)
Další republikový motokrosový podnik bude hos-
tit 12. srpna západočeské Stříbro a letošní finále
jednotlivců proběhne 2. září v Opatově nedaleko
Svitav. Znovu obnovená tříčlenná družstva
budou zřejmě tentokráte bojovat v Dalečíně 23.
září. Petr Kovář, foto: archiv

Letní
mistrovství ČR
v plavání
Poslední žákovskou soutěží před nadcházejícími
prázdninami bylo Mistrovství ČR. Na několika
místech v republice se utkali plavci jednotlivých
věkových kategorií. Nejmladší žáci ročníku naro-
zení 2007 se vydali směr Kladno. Medaili se ne-
podařilo vybojovat, ale všichni účastníci výpravy
si zaslouží velkou pochvalu, protože už samotná
nominace na tuto vrcholnou žákovskou soutěž
je velkým úspěchem. Jakub Macek – 4. místo
200 znak, Matyáš Jandík – 4. místo 200 prsa,
Jakub Smetana–15. místo 50 motýlek. Třinácti-
leté žactvo závodilo v Plzni. Plavecký klub
SPORTSTEAM Litomyšl zde reprezentovala Na-
tálie Jandíková, která dokázala na prsařských
tratích vybojovat dvě bronzové medaile. Všem
plavcům přejeme pohodové prázdniny plné ak-
tivního odpočinku a od září se budeme těšit na
pravidelných trénincích.

Text a foto: Sportsteam Litomyšl, Karel Jandík

Atletický mítink Velká cena Litomyšle
V sobotu 4. srpna 2017 od 16.00 hod. pořádá at-
letický oddíl TJ Jiskra Litomyšl na Městském sta-
diónu Černá hora tradiční závody s účastí
předních českých atletů. Stejně jako vloni uvi-
díme špičkové výkony našich nadějí, které usi-
lují o mety nejvyšší. Absolutní atletická špička
se v této době bude připravovat na mistrovství
světa v Berlíně od 7. 8. 2018. Možná že někdo
z nich zavítá i na náš stadión. Tyto závody jsou
především příležitostí pro širokou atletickou
základnu všech věkových kategorií, a kdo

o prázdninách nezahálí, může se dočkat neče-
kaného zlepšení. Pro příznivce atletiky nabízejí
pořadatelé dobrý dvouhodinový zážitek v dis-
ciplínách, ve kterých se představí i nejlepší lito-
myšlští atleti. Memoriály ve výšce Jaroslava
Ptáčka a kouli Bohumila Novotného budou při-
pomínkou našich úspěšných a obětavých před-
chůdců. Celý atletický mítink se koná
s podporou města Litomyšl a věrných spon-
zorů.

Jan Kubíček


