
Další fáze oprav silnice I/35
Od 3. září do 31. října bude společnost Skanska
opravovat povrch silnice I/35 v úseku od Terozu
po kruhový objezd u Hotelu Dalibor. Krajský úřad
na konci srpna schválil částečnou uzavírku této
komunikace, objízdná trasa není nařízena a sil-
niční provoz bude veden po staveništi obous-
měrně v zúžených pruzích.
Ve výjimečných případech může být provoz
řízen kyvadlově. Délka opravovaného úseku je
cca 1,1 kilometru.
Částečná uzavírka silnice I/35 ovlivní autobuso-
vou dopravu Zlatovánek (č. linky 680036),
ČSAD Ústí nad Orlicí (680800, 700949) a linku
S.A.D. Zvolen (000101). Tyto spoje v uvedeném
termínu neobslouží zastávku „Litomyšl, Rybář-

ství“ a pojedou po své trase přes staveniště.
Uzavírka bude mít rovněž vliv na linky 680754,
680814, 680818, 680901 a 700813 ČSAD Ústí
nad Orlicí. Místo zastávky „Litomyšl, Rybářství“
bude fungovat náhradní zastávka „Litomyšl,
Teroz“. Pro obsluhu této zastávky budou mít
linky obousměrnou objízdnou trasu z autobuso-
vého nádraží přes ulice Mařákova, Smetanovo
náměstí, Havlíčkova, Na Lánech, Sokolovská,
odtud budou pokračovat po své trase po silnici
I/35 podle platného jízdního řádu.
U všech zmíněných spojů může dojít ke zpož-
dění. Objízdná trasa bude delší o cca 0,5 kilome-
tru a pro linky nebudou vytvořeny výlukové
jízdní řády. -mv-

Již v roce 1996 bylo na shromáž-
dění Mezinárodního svazku archi-
tektů dohodnuto, že se bude
každý rok první říjnové pondělí při-
pomínat jako Světový den archi-
tektury. Oslava tohoto důležitého
svátku se v Litomyšli koná po-
sedmé pod názvem ArchiMyšl.
Maratón akcí začíná již ve čtvrtek 27. září a končí
v pondělí 1. října. Věříme, že i tentokrát si z bo-
haté nabídky vyberete a přidáte se k oslavě
svátku architektury a designu. Hlavním tématem
letošního ročníku budou 450. narozeniny zámku

Litomyšl, ale určitě nepůjde o jediné
téma, o kterém se bude mluvit. 
Poznej svého svatého a další
osobnosti dějin
V předvečer Dne české státnosti,
ve čtvrtek 27. září, se bude na
Smetanově náměstí konat odpo-
lední happening s názvem Poznej

svého svatého a další osobnosti dějin. Násle-
dovat bude v 16.30 hod. setkání na Toulovcově
náměstí, na kterém spolu s litomyšlskými du-
chovními poděkujeme za minulost a poprosíme
za budoucnost nejen našeho města. 

Páteční rozjezd
Od pátku do neděle můžete přijít do chrámu
Nalezení sv. Kříže na projekci filmu o revitalizaci
zámeckého návrší. Páteční sedmnáctá hodina
patří jako vždy vernisáži výstavy v regionálním
muzeu. Výstava Zámek 1568 – 450 let od polo-
žení základního kamene zámku v Litomyšli
představí vývoj zámku, jeho majitele i celou
řadu málo známých zajímavostí či utajených
skutečností. Na 19.00 hodin jsme pro vás při-
pravili komentovanou prohlídku nově rekon-
struovaného kina Sokol a poté projekci filmu
Cesta kolem zámku s Olbramem Zoubkem. A ve
20.30 hod. můžete přijít na noční architektonic-
kou prohlídku zámeckého návrší. 

Sobota ve znamení otevřených dveří, 
prohlídek a besed
Jsme rádi, že vás v rámci sobotního programu
můžeme pozvat i do objektů běžně nepřístup-
ných. Od 10 do 12 hodin si můžete prohlédnout
interiér univerzitní knihovny v přístavbě piaris-
tické koleje, od 10 do 17 hodin ateliéry fakulty
restaurování. V 10 a v 11 hodin nevynechejte
prohlídku bývalé Augustovy tiskárny, kterou
snad v rukou nových majitelů čekají lepší časy.
Ani letos nebude chybět oblíbená komento-
vaná projížďka po stavbách moderní architek-
tury v Litomyšli. Průvodcem nám bude opět
městská architektka Zdeňka Vydrová a nepřij-
dete ani o malou svačinku, která je v ceně
jízdenky (80 Kč). Z kapacitních důvodů dopo-
ručujeme registraci v IC předem. 
Na čtrnáctou hodinu je připravená komento-
vaná prohlídka s názvem Zámek Litomyšl po-
hledem stavitele. strana 9 >

Blíží se 80. ročník
Memoriálu 
Karla Podhajského
Na konci září do Litomyšle zavítá 20 nejlep-
ších loveckých psů z České republiky i zahra-
ničí a s nimi i jejich páni. Ve dnech 28. až 30.
září se ve městě bude konat již 80. ročník
Memoriálu Karla Podhajského. Akce pojme-
novaná po litomyšlském rodákovi, význam-
ném kynologovi a myslivci, nabídne divákům
řadu lákadel. Kromě klání loveckých psů mů-
žete navštívit pietní akci u hrobu Karla Pod-
hajského, slavnostní průvod náměstím
i zvěřinové hody ve Smetanově domě. Dále
přednášku o sokolnictví, vystoupení trubačů,
besedu s legendárním brankářem, a shodou
okolností rovněž nadšeným kynologem
a myslivcem, Dominikem Haškem či výstavu
o historii myslivosti na Litomyšlsku. Součástí
bohatého programu jsou také hudební vy-
stoupení a komentované sestřihy ze soutěží.

Více informací o memoriálu
najdete na straně 14

Zpravodaj města Litomyšle

3. září 2018
Ročník XXVIII.9

Podrobné informace 
k říjnovým volbám

Dům dětí a mládeže
má od září nové sídlo 832 Představení laureátů

cen města za rok 2018

ArchiMyšl připomene
450. narozeniny zámku

Již v roce 1996 bylo na shromáždění Mezinárodního svazku architektů dohodnuto, že se bude
každý rok první říjnové pondělí připomínat jako Světový den architektury. Oslava tohoto
důležitého svátku se v Litomyšli koná posedmé pod názvem ArchiMyšl. 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí

dotace z programu Podpora pro památky
UNESCO na rok 2019. Obsahem žádosti je mar-
ketingový projekt „Oslavy 20. výročí od zápisu
zámeckého areálu Litomyšl na Seznam
UNESCO“. Projekt je připravován ve spolupráci
se Státním zámkem Litomyšl a Regionálním mu-
zeem v Litomyšli.

 RaM souhlasí se zřízením nové pracovní po-
zice – edukátor v kultuře v příspěvkové organi-
zaci Městská galerie Litomyšl – a to od října
letošního roku.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Sociální bydlení v Litomyšli“ do IROP.
Max. výše dotace může dosáhnout až 90 % ze
způsobilých výdajů akce. Cílem projektu je vý-
stavba nových bytů pro osoby v bytové nouzi.

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit po-
skytnutí dotace ve výši 5 000 Kč  pro  TJ Jiskra Li-
tomyšl na  podporu účasti pana Ivo Strnada na MS
v atletice veteránů  ve Španělsku 4. – 16. 9. 2018.

 RaM bere na vědomí předložený protokol

o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Elektricky polohovatelná lůžka pro CSP Lito-
myšl “ vyhotovený v souladu s vydanou řídící do-
kumentací. Jako nejvýhodnější vyhodnotila
nabídku firmy Linet spol. s.r.o. RaM pověřuje sta-
rostu města uzavřením smlouvy s touto firmou.

 RaM schvaluje a doporučuje ZaM schválit zři-
zovací listinu Střediska volného času Litomyšl,
kterou se mění název a sídlo Domu dětí a mlá-
deže, Litomyšl, 17. listopadu 905, okres Svitavy. 

 RaM souhlasí s tím, aby plakátovací plocha
v Osické ulici byla bezplatně k dispozici zaregi-
strovaným politickým stranám, hnutím, koalicím
a sdružením pro výlep volebních materiálů před
volbami do Zastupitelstva města Litomyšl. Dále
bude bezplatně k dispozici pro výlep volebních
materiálů kandidátům do Senátu Parlamentu
České republiky. Doba pro výlep volebních ma-
teriálů je stanovena od  1. 9. 2018 do 5. 10. 2018.
Na jiné plakátovací plochy ve vlastnictví města
Litomyšle nebudou volební materiály vylepo-
vány. Více na www. litomysl.cz

Kino Sokol
je po rekonstrukci
znovu otevřeno

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva
města Litomyšle a Senátu Parlamentu České republiky
V souladu s ustanovením § 29 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že volby
do Zastupitelstva města Litomyšle a do Senátu
Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 5. října
2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6.
října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem ko-
nání voleb ve volebním okrsku č. 1–16 města Li-
tomyšl je volební místnost podle místa trvalého
pobytu voliče:

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
Dukelská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Ma-
řákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.
2) Gymnázium, T. G. Masaryka 590
Fučíkova, Luční, Zelená alej, 17. listopadu, 9.
května.
3) Stř. škola technická, T. G. Masaryka 659
Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek.
4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční,
Sokolovská, U Sádek, Zahradní.
5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše,
Jaselská, K Markovu mlýnu, K Primátorské
hrázi, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Proke-
šova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická,
U Náhonu, U Plovárny.
6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická,
Nerudova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříte-
ského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká.
7) Naděje – pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14

Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám.,
Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny,
Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra
Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moš-
tením.
8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová,
Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lá-
nech, U Lomu.
9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera,
Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M.
Švabinského, Polní, Václava Boštíka, Zahájská.
10) Městská knihovna, Smetanovo nám. 50
B. Němcové, Mariánská, Smetanovo náměstí,
Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská,  Toulov-
covo nám., Vodní valy.   
11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí
12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha
13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá
14) U Pešků, Nedošín 39
Nedošín
15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice
16) Has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním

pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR, jde-
li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.    
Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. 

V případě konání druhého kola voleb do Senátu
Parlamentu ČR se tyto uskuteční v pátek 12.
října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. 
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební míst-
nosti ve dnech voleb.
V Litomyšli dne 21. srpna 2018                                            

Radomil Kašpar, starosta

Upozornění 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.
S nově zvoleným místem snad budou voliči spo-
kojeni, protože se budova nachází ve vhodném
místě uprostřed Smetanova náměstí. Volební
místnost v městské knihovně pro okrsek 10 platí
pro následující adresy bydliště: Mariánská, Sme-
tanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského,
Špitálská, Toulovcovo nám., Vodní valy.

-az-

Jaká volební čísla
mají strany?
V komunálních volbách v Litomyšli letos kandi-
duje celkem šest politických stran a hnutí, při-
čemž doposud bylo v zastupitelstvu zastoupeno
devět uskupení. V srpnu se na městském úřadu
uskutečnilo losování pořadí na hlasovací lístky.
Za dohledu zástupců kandidujících stran úřed-
níci vylosovali následující pořadí: 1- ČSSD; 2- NE-
STRANÍCI; 3- KSČM; 4- KDU-ČSL; 5- GENERACE
89; 6- ODS. Připomínáme, že počet členů zastu-
pitelstva se v nadcházejícím volebním období
nemění, i nadále v něm usedne 23 Litomyšlanů.

-mv-

Přes celé léto se pracovalo na rekonstrukci inte-
riéru Kina Sokol. Vše se stihlo dokončit podle
plánu, takže již od začátku září mohou milovníci
filmů vyzkoušet, jak se jim zamlouvá nová po-
doba vnitřku kina, včetně nových sedaček, pod-
lahy a stropu. Za úpravy dalo město 1,5 milionu
korun a cílem rekonstrukce bylo pro návštěvníky
vytvořit příjemnější prostředí, v němž mohou
trávit svůj volný čas. -mv-

Pozvánka
na jednání 
zastupitelstva
Zveme občany na jednání zastupitelstva, které
se uskuteční ve čtvrtek 13. září od 16 hodin v Kle-
nutém sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli. Na
programu budou majetkoprávní záležitosti,
změny rozpočtu města na rok 2018, informace
z jednání výborů zastupitelstva, změny územ-
ního plánu a další body. -az-
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Dům dětí a mládeže má od září nové sídlo
Budova bývalé ortoptiky nad autobusovým nádražím prošla v minulých letech rekonstrukcí za
15,5 milionu Kč. Od poloviny září v ní bude sídlit Středisko volného času Litomyšl, dříve známé
pod názvem Dům dětí a mládeže Litomyšl, jehož zaměstnanci organizují pro děti zájmové
kroužky.

„Pro nás je to jednoznačně krok vpřed, v nové
budově bude prostor nejen pro naše stávající ak-
tivity, ale umožní nám i další rozšíření nabídky.
Díky novému sídlu také budeme více na očích
a snad si k nám najde cestu ještě více dětí.
Každý týden jich k nám do všech našich kroužků,
které jsou samozřejmě i mimo hlavní budovu,
zamíří přes 600. Se stěhováním je také spojena
změna názvu naší organizace na Středisko vol-
ného času Litomyšl, který lépe vyjadřuje naši
celkovou nabídku. Jinak je to ale změna spíše
provozní, na děti i dospělé v nových prostorech
čekají jejich oblíbení vedoucí,“ uvedl ke stěhování
Josef Štefl, ředitel Střediska volného času Lito-
myšl.
V nové budově se nachází několik místností ur-
čených pro konání kroužků a kurzů, multifunkční
sál, zázemí pro keramiku včetně hrnčířských
kruhů a vypalovací pece, šatna, cvičná ku-
chyňka, zázemí pro zaměstnance, sklady a ně-
kolik sociálních zařízení. Vedle sebe tak může
probíhat hned několik volnočasových aktivit
a jejich účastníci se nebudou vzájemně rušit.
Vedle budovy vzniká nové parkoviště a do bu-
doucna se počítá s využíváním rozsáhlé za-
hrady. Dostatek místa umožní Středisku volného
času další rozvoj, v současné době se například
plánuje rozšíření nabídky rukodělných kroužků.
V září dokončí zedníci práce na fasádě budovy
a okolních plochách. „Do půlky září chceme mít

většinu vnitřních prostor vybavených, a pokud
půjde vše podle plánu, tak od začátku října za-
čnou dětem kroužky,“ říká k začátku provozu
Josef Štefl. Do nové budovy se přestěhuje i oblí-
bený Klub. Ten vznikl v rámci projektu Cestou
vzájemného porozumění a nabízí žákům smys-
luplně využívat volný čas. Školáci si do něj chodí
hrát, povídat, tvořit, ale i dělat domácí úkoly pod
odborným pedagogickým dohledem. Pokud
bude včas zpřístupněn hlavní vstup od silnice,
tak Klub začne v nových prostorách fungovat od
10. září v odpoledních hodinách pracovních dnů,
jak jsou děti zvyklé. Všechny informace budou
zveřejněny na webu a Facebooku Střediska vol-
ného času Litomyšl.

A co bude s původními prostorami Domu dětí
a mládeže v areálu II. mateřské školy? „Místnosti
kompletně zrekonstruujeme a uděláme z nich
další třídy pro předškoláky, protože by byla
škoda ten prostor nevyužít, když máme mož-
nost,“ vysvětluje starosta Radomil Kašpar.
V areálu školky tak Středisku volného času Lito-
myšl zůstane pouze nová hvězdárna, která
v místě vznikla kvůli dobrým podmínkám pro po-
zorování noční oblohy. -mv-

Přes léto nebyly školy prázdné,
místo žáků se v nich potili řemeslníci
Letní prázdniny už jsou za námi a děti se na za-
čátku září opět vrátily do školních lavic. Za dva
měsíce jejich absence se toho v některých ško-
lách dost změnilo a řemeslníci přes léto praco-
vali na opravách tříd, chodeb i fasád. Například
na I. ZŠ přes léto udělali celkovou rekonstrukci
podlahy jedné učebny za 414 tisíc korun. Na II.
ZŠ vyměnili osvětlení ve třídách za 210 tisíc
korun, na základní umělecké škole pak obklady
a dlažbu za téměř 70 tisíc. Pokračuje se i na
opravách fasády III. ZŠ za 900 tisíc korun.
Nejvýznamnější přes léto dokončenou rekon-
strukcí je zvýšení kapacit III. MŠ. Za více než pět
milionů korun tam město nechalo rekonstruovat
vnitřní prostory, třídy, umývárnu, sociální zaří-
zení i kuchyň. Vzniklo tak místo pro dalších 25
dětí.

V létě se práce pouze nedokončovaly, ale i začí-
naly. Po několika měsících příprav se dělníci na
konci srpna pustili do nástavby II. základní školy.
V nových prostorách vybudují odborné učebny
na výuku cizích jazyků, práci na počítači a ku-
chyň. Pokud půjde vše podle schváleného har-
monogramu, tak by děti do nových učeben
mohly poprvé nahlédnout na začátku školního
roku 2019/2020. V rámci projektu nedojde
pouze k vybudování nových prostor, ale i nákupu
potřebného vybavení. Veškeré nové učebny
budou bezbariérové. Na projekt za zhruba 25
milionů korun dostane město dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního programu ve
výši 15,5 milionu. Litomyšlský projekt odborná
komise vybrala z téměř 200 uchazečů, dotaci
dostalo jen 65 z nich. -mv-

Ve městě přibyla další lokalita, kde se můžete
zdarma připojit na internet. Od srpna funguje síť
„Litomysl free“ i v centrální části Smetanova ná-
městí. Vysílač je umístěný na staré radniční věži
a i zde platí standardy litomyšlských Wi-Fi zón.
Rychlost připojení je 12 Mbps pro stahování a 3
Mbps pro odesílání dat, takže by lidem v blízkém
okolí nic nemělo bránit při hledání informací,
čtení zpráv nebo sledování videí a užívání soci-
álních sítí. 
Smetanovo náměstí je celkem osmou lokalitou
v Litomyšli, kde se občané i turisté dostanou na
svých chytrých mobilech, tabletech a noteboo-
cích zdarma k internetu. Bezplatné Wi-Fi mohou
využít na Toulovcově náměstí, autobusovém ná-
draží, nádvořích zámku, v Klášterních zahra-
dách, obou budovách Městského úřadu Litomyšl
a během sezony i na místní plovárně.
Po přihlášení do sítě může uživatel v souladu se
všeobecnými podmínkami bez omezení surfovat
po internetu, po dvou hodinách však dojde k re-
startu připojení. Každý měsíc se do sítě „Lito-
mysl free“ příhlásí tisíce uživatelů. V červenci na
zámku této nabídky využilo 2000 lidí, na Toulov-
cově náměstí 1500 a na autobusovém nádraží
téměř 4000.
Kromě bezplatných Wi-Fi mohou občané pro při-
pojení na internet využívat informační kiosek
naproti staré radnici na Smetanově náměstí.
Za poplatek mohou využít i nabídky informač-
ního centra či Městské knihovny Litomyšl. 
    -mv-

Rozšíření
bezplatné Wi-Fi
sítě na náměstí

Rekonstrukce haly Jiskra skončila
V dubnu letošního roku jsme veřejnost informo-
vali o začátku rekonstrukce Sportovní haly Jiskra.
Po necelých pěti měsících jsou práce u konce
a dělníci v hale zateplili stěny a střechu. Rovněž
v hale a sálech na stolní tenis vyměnili osvět-
lení. Za nutné opravy hojně využívaného spor-
toviště město dalo pět milionů korun, přičemž se
podařilo získat dotaci z Operačního programu
Životní prostředí ve výši 2,2 milionu.
Zateplení haly není první a nejspíš ani poslední
fází oprav a rekonstrukcí tohoto objektu. V mi-
nulosti tam Městské služby Litomyšl coby pro-
vozovatel vyměnily sprchové segmenty a WC.
Bývalá klubovna se proměnila ve zcela nový sál
pro místní karatisty s horolezeckou stěnou, so-
ciálním zázemím a šatnami. Pro fotbalisty se
opravily některé šatny, společné prostory a po-
škozené chodby byly obloženy dřevem. Početný
basketbalový oddíl, který využívá sportovní halu

v největší míře, v minulosti získal samostatnou
místnost, která slouží jako zázemí pro trenéry
a sklad tréninkových pomůcek. Atletům usnad-
nila činnost jedna nová šatna a sociální zázemí
se sprchami určené pouze pro dívky. -az-

Mobilní svoz
nebezpečného
odpadu  
Místo: město Litomyšl + integrované obce
Termín: 17.9. – 18.9. 2018
Druhy odebíraných odpadů:
Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ře-
didla, spotřební chemie z domácností, vyřazené
léky, znečištěné textilie, železné nebo plastové
obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mraz-
ničky, televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Harmonogram svozu:
Pondělí 17.9.:
15.00 – 15.15 Nedošín
15.25 – 15.40 Kornice
16.00 – 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 – 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 – 17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště
Úterý  18.9. :
15.00 – 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 – 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 – 16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05 – 16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25 – 16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

J. Gestinger
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KDU-ČSL
Vážení spoluobčané,
naše volební období končí. Dovolte mi tedy,
abych na této politické dvoustraně zcela nepo-
liticky poděkoval všem, kteří v uplynulých čty-
řech letech přiložili ruku k dílu. Kolegům
zastupitelům ze všech uskupení a zaměstnan-
cům z námi zřizovaných organizací za jejich
každodenní práci. Rád bych poděkoval i všem

podnikatelům, živnostníkům, aktivním spolu-
občanům a řadě dalších za to, že se podíleli
doufám na pozitivním životě v našem městě.
V právě končícím období se toho stihlo udělat
poměrně dost, ale je před námi ještě spousta
výzev a úkolů do dalších let. Proto, abychom
v nich obstáli, potřebujeme silný mandát od vás
voličů. A i proto vás prosím, jděte k volbám. 

Volte samozřejmě, koho chcete, ale neza-
hoďte svoje volební právo. Pokud by vám byl
sympatický čtyřlístek, který přináší štěstí
a v něm schovaná 4, tak vězte, že to je volební
číslo KDU-ČSL a nezávislých pro Litomyšl. 

Váš Radomil Kašpar, starosta

Občanská demokratická strana
Vážení spoluobčané,
vrcholná politika má čím dál horší pověst,
nutno dodat, že mnohdy zcela zaslouženě. Po-
stupně se z ní stalo docela odpudivé řemeslo,
ale nenechme se otrávit. Někdo ji dělat musí.
V případě komunální politiky jsem přesvědčen,
že se u občanů jejich zastupitelé těší větší dů-
věře. Jsem rád, že alespoň politiku komunální
máme zcela ve svých rukou a lze ji uhlídat, aby
probíhala férově ve prospěch našeho města.
Na malém městě je práce 23 lidí v zastupitel-

stvu, kteří se starají o prosazování názorů a po-
třeb občanů, pod větší kontrolou. Nemůže se
tak stát, že politici nevědí, co chtějí jejich voliči,
protože s nimi přijdou do kontaktu jen párkrát
za čtyři roky při předvolební kampani. 
Vážení voliči, pátého a šestého října proběhnou
komunální volby. Pro ODS bylo vylosováno
číslo volební strany šest. Dovoluji si vás proto
seznámit s prvními šesti kandidáty, kteří budou
usilovat o vaše hlasy. Šestka může být naše
šťastné číslo.

1.  Ing. Josef Janeček, místostarosta města
2. Petr Fila, DiS., fyzioterapeut
3. Michal Kortyš, náměstek hejtmana
    Pardubického kraje
4. Ing. František Májek, projektant
5. Miroslav Bárta, důchodce
6. Ing. Milan Leníček, stavební inženýr

Pracovat pro Litomyšl je pro nás radost i čest
zároveň.

Ing. Josef Janeček, předseda ODS Litomyšl

Generace 89 SNK
Blíží se komunální volby a my se opět budeme
ucházet o vaše hlasy. Věřím,  že naší soustav-
nou a dlouhodobou aktivitou vás přesvědču-
jeme, že GENERACE 89 má své místo
v Zastupitelstvu města Litomyšle. Chceme z Li-
tomyšle vybudovat opravdu moderní historické
město – ne pouze architekturou, ale také přístu-
pem k občanům, k investicím a rozhodování
o nich – chceme zavádět principy „chytrého
města“.

Kam by se dle našeho názoru měly napnout
síly a především finance města? 

Bydlení – město musí vyvíjet neustálou snahu
o zajištění pozemků (ať městských, či od sou-
kromých investorů) pro individuální výstavbu
i bytové domy. Převod městských pozemků
musí do budoucna být vázán na určité časové
období, do kdy musí na pozemku být zkolaudo-
vána stavba, aby se zamezilo spekulacemi
s nimi. Je potřeba budovat stavební pozemky
nejen v Litomyšli, ale i přidružených obcích –

v Kornicích, Suché, Nové Vsi, Pazuše i Pohodlí.
Musí dojít k nastavení jasných pravidel pro uží-
vání městských bytů – prioritu musí mít star-
tovací byty a byty pro strategické využití (pro
lékaře apod.). Musí být zajištěna průběžná kon-
trola, zda nedochází ke zneužívání městských
bytů jejich dalším podnájmem – tedy zda sku-
tečně slouží občanům, kterým jsou určeny. 

Další palčivou oblastí Litomyšle je dlouhodobě
doprava a parkování a s tím související ne-
existence cyklostezek. Po dokončení obchvatu,
tedy dobudování D35 kolem Litomyšle, bu-
deme prosazovat úpravu stávajícího průtahu
na dvouproudou místní komunikaci a doplnění
o parkovací místa a cyklostezku spojující celé
město podél Loučné: od Sokolovny po Adfors
s napojením na sídliště na Osík a Komenského
náměstí. Z připravovaných parkovacích domů
preferujeme jednoznačně vybudování dalšího
patra na parkovišti pod školami s novým nad-
chodem přes stávající R35. Díky nové lávce
přes Loučnou u Smetanova domu by díky to-

muto nadchodu bylo možno z parkoviště dojít
do centra doslova za pár minut.
Nový domov pro seniory je v rámci demogra-
fického vývoje jasnou nezbytností, pouze je po-
třeba zajistit maximální státní dotaci, abychom
nepokrývali výstavbu plně z městských financí.
Je potřeba podporovat i vznik a provozování so-
ciálních služeb nestátními organizacemi a sou-
kromníky.

Samozřejmě k řešení je mnoho dalších oblastí
a úkolů (zachování nemocnice, šetrné naklá-
dání s vodou, zavedení principů chytrého
města a participativního rozpočtu, výsadba
alejí a budování cyklostezek, řešení vzhledu
náměstí, zachování mateřské školky v cen-
tru...). Více o nich se dočtete v našem pro-
gramu připravovaném do komunálních voleb
5. – 6. října. 

Přijďte volit, je to to nejmenší, co pro demokracii
můžete udělat.

Daniel Brýdl, GENERACE 89

Česká strana sociálně demokratická
Vážení spoluobčané, již za měsíc budeme
všichni moci ovlivnit politické a společenské
dění v naší krásné Litomyšli na další čtyři roky,
a to tím, že si vybereme dle svého rozhodnutí
ty  nejlepší kandidáty do městského zastupi-
telstva.  Věřím, že při pročítání předvolebních
materiálů a jmen z kandidátních listin jednotli-
vých stran a seskupení vystavíte některým
„stálicím v komunální politice v Litomyšli “ svá
vysvědčení a to promítnete do  výběru vhod-
ných zastupitelů a radních.
Za uplynulé 4 roky se v Litomyšli mnohé po-
vedlo, mnohé nepovedlo. Mnohé se stále
pouze líbivě slibuje, na mnohé se raději zapom-
nělo.
Z Litomyšle /snad/ zmizely herní automaty. La-
minát a dlažba kolem zámku se většině starou-

sedlíků nelíbí, ale postupně si zvykáme. Vy-
prahlé, prašné, otevřené, a tudíž nebezpečné
dětské hřiště  a pro malé děti nevhodné herní
prvky na Vodních valech je místo kritizované –
naopak prostory za řekou u Smetanova domu
jsou přijímány kladně. Jistotu v budoucnost ne-
mocnice nemáme – natož realizace slibu
o znovuobnovení porodnice a dětského oddě-
lení. Nový domov pro seniory bez získání státní
dotace mít zkrátka nebudeme, nádherná bu-
dova LDN, která je  v majetku kraje, kde máme
několik vlivných zástupců, chátrá a chátrá
a pacienti i personál zde stále čekají na důstoj-
nější prostředí. Kolik let už slýcháváme „že do
konce letošního roku …...“.  Nový dům dětí
a mládeže se stihne otevřít před komunálními
volbami a bude to moderní krásné místo pro

zájmovou činnost desítek našich dětí a mlá-
deže. Staveniště na místním hřbitově je signá-
lem, že si návštěvníci během příštího roku už
budou mít „kam odskočit“. Pouze na úrovni ve-
dení města nelze vyřešit problém R35,  přesto
je nutné, aby naši zástupci jednali s jasnými
a argumenty podloženými stanovisky našich
odborníků.
Všichni chceme, aby naše město bylo čisté,
udržované a bezpečné, moderní, kulturní,
vzdělané a vstřícné ke všem generacím, aby
mladí lidé v Litomyšli zakládali své rodiny, aby
měli možnost získání vhodného bydlení, aby
naše město bylo přívětivé nejen pro turisty, ale
i pro nás, kteří zde pracujeme, žijeme a máme
to tu rádi.   
                                                  Dana Kmošková

PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V  
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

Patriot SNK
Litomyšl, Otloukánkem Kraje Pardubice,
proč? Tak nám prý omezí (rozuměj, zruší) chi-
rurgii v nemocnici, protože už zase nejsou dok-
toři. No jo, jenomže oni nejsou doktoři ve
Svitavách, ale rušit se bude u nás. Vedení Par-
dubické nemocnice (do které svitavská, lito-
myšlská a ústeckoorlická patří) vidí řešení
v přesunutí těch našich do Svitav. Tím to za-
chrání tam, kde potřebují, no a my v Litomyšli
to zase nějak zkousneme (jako pokaždé). Pro
lidi se udělá tradiční divadlo (rozuměj, jednání
místních a krajských politiků o tom, jak se
s naší nemocnicí v budoucnosti počítá) a na
Smetance si všichni padnou kolem ramen. Ří-
káte si, proč si všichni tak na Litomyšl dovolují?
Je to jednoduché, nikdo nás nebrání (rozuměj
nikdo z těch co vedou naše město). Ti přeci po-
třebují politickou přízeň Kraje a ministerstev
k tomu, aby mohli realizovat svoji politickou ka-
riéru (rozuměj, nebudou přeci potížisti). Někdo

tam nahoře by je mohl vnímat negativně (rozu-
měj nedostali by se na kandidátky krajských,
senátních a celorepublikových voleb). Také po-
třebují pořádat Smetanovu Litomyšl, stavět
moderní architekturu a dělat moderní umění.
Prostě to důležité, co Litomyšl (rozuměj politici)
potřebuje. Bez podpory těch správných politiků
se nezajistí pořádání festivalu, to už věděl
i Zdeněk Nejedlý. Á propos? Za to, že tady
máme festival nevděčíme jenom Zdeňkovi
Nejedlému, ale především KSČ. Bez politické
podpory by festival za socialismu neměl finan-
cování a samozřejmě i politický souhlas. Zde-
něk Nejedlý prostě uměl zaklepat na správné
dveře a ovlivnit správné politiky (rozuměj ko-
munisty). Zrovna tak, jako dokázal po předání
moci v roce 1989 klepat na správné dveře ne-
jmenovaný emeritní starosta. Jemu, a hlavně
vedení Kraje vděčíme za politickou podporu
pořádání „novodobé“ Smetanovy Litomyšle.

A právě díky tomu všemu, co jsem napsal, jsme
Otloukánkem Kraje a musíme držet jazyk za
zuby, když se jedná o nějakém tom rušení od-
dělení v nemocnici, omezování RLP, slučování
středních škol, mizernému spojení hromadnou
dopravou. To všechno totiž má v rozhodovací
pravomoci Kraj a my proti němu nepůjdeme
(rozuměj politici co vládnou městu). Je to jak ve
škole, když se Otloukánek nechal a nebránil, byl
Otloukánkem navždy. Přál bych si, abychom jím
již nebyli, ale nevsadil bych si na to. Patrioti
do voleb nepůjdou. Ptáte se proč? Hlavním
důvodem je, že jsem se společně s Patrioty roz-
hodnul pro politický detox. Prostředí našeho
zastupitelstva je toxické a po dvou volebních
obdobích si potřebuji orazit. Jestli to bude
konec, nebo jenom přestávka zatím nevím, ale
jedno vím, aktivním občanem zůstanu. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Nestraníci
Vážení spoluobčané, 
v tomto volebním období mělo sdružení Ne-
straníci v Radě města Litomyšle jednoho zá-
stupce a v městském zastupitelstvu dva členy.
Díky vaší důvěře, kterou jste nám při minulých
volbách prokázali, jsme celé volební období
mohli pracovat pro Litomyšl. Jsme rádi, že jsme
svými hlasy a svými zkušenostmi mohli přispět
k řešení celé řady problémů našeho města
v mnoha různých oblastech. 

Nestraníci byli u toho, když se rozhodovalo
o zklidnění dopravy pomocí měření rychlosti,
navýšení počtu městských strážníků, jejich po-
sílení v okolí škol a rozšíření služeb městské po-
licie o víkendech. Podařilo se také zvýšit podíl
vynakládaných prostředků na údržbu stávají-
cího majetku města oproti novým investicím.
S naším přispěním byly zainvestované po-
zemky předány pro stavbu rodinných domů.

V oblasti podpory sportu došlo ke změně finan-
cování sportovních organizací, které dostávají
finanční podporu podle množství svých členů,
s čímž souvisí nárůst počtu nově registrova-
ných dětí v řadách sportovců. Mimo to město
konečně převzalo a začalo opravovat budovy
hal u zimního stadionu. Nestraníci se svým pů-
sobením zasadili také o prohloubení spolu-
práce s osadními výbory a podporu činnosti
v integrovaných obcích, které nyní dostávají fi-
nanční prostředky dle počtu obyvatel. V oblasti
zdravotnictví se podařilo dosáhnout toho, že
Jindrova vila je dokončena včetně zahrad a vy-
užita jako odlehčovací služba, město více za-
čalo podporovat Denní stacionář Ruka pro život
a charitu. 

V oblasti kultury a cestovního ruchu podporu-
jeme dlouhodobě spolkovou činnost a samo-
zřejmě tradiční akce jako Smetanova Litomyšl,

Toulovcovy prázdninové pátky, gastroslavnosti,
jarmarky a další. Jsme rovněž rádi, že jsme
mohli svým dílem přispět také k rekonstrukci
Kina Sokol a výměně nepohodlných sedaček.
Zasazujeme se o aktivní život Zámeckého ná-
vrší s cílem hospodárného využití všech rekon-
struovaných objektů. 

Na Litomyšli nám skutečně záleží, proto vám
děkujeme za důvěru, kterou jste Nestraníkům
vyjádřili v minulých volbách.
Pokud jste s naší prací spokojeni, přijďte nás
podpořit i v říjnových volbách do městského
zastupitelstva. Nestraňte se nestraníků! 

Více informací na
www.nestraniciprolitomysl.cz

Ing. Josef Černý, člen Rady města Litomyšle

Soutěž na podporu údržby
městské zeleně
Staráte se ve svém okolí o plochy zeleně, přes-
tože se jedná o městský pozemek? Právě pro
vás je určená naše soutěž, kterou bychom vám
chtěli především poděkovat a ocenit vaši práci.
Soutěž je určena zejména pro obyvatele byto-
vých domů, ale i rodinných domů, kteří pečují
o zeleň ve svém blízkém okolí a zájmovém území
města Litomyšl. Také pro dobrovolníky, kteří
„adoptovali“ hrob na městském hřbitově, ale
i pro občany, kteří pečují o dřeviny nebo nádoby
mobilní zeleně, sekají trávníky, okopávají záhony
a zalévají, hrabou listí apod. Mnozí se ze skrom-
nosti nepřihlásí sami, přihlaste své známé nebo
sousedy vy!
Přihlášení do soutěže by mohlo být formou za-
slání krátkého popisu, fotografie (e-mailem či ve
fyzické podobě) a kontaktních údajů. Příspěvky
posílejte správkyni městské zeleně Barboře Rez-
kové, na e-mail barbora.rezkova@litomysl.cz,
tel: 461 653 361 do konce září 2018. Vyhodnocení

příspěvků proběhne 10. 10. 2018 členy odborné
komise pro životní prostředí. 
Naším cílem je:
ocenit práci obyvatel města, již se nezištně sta-
rají o zeleň nacházející se na městských pozem-
cích;
zvýšení kvality veřejných prostor občany, kte-

rým záleží na svém okolí, a případně i zlepšení
komunitního života;
motivovat občany, aby pečovali o květiny a keře
vysazené jejich předchůdci.
Soutěž nemá za cíl podporovat nežádoucí (ži-
velné) zahradničení, privatizaci městského pro-
storu či nekoncepční nové výsadby, sázení
nepůvodních, invazivních rostlin.
Na nejlepší zahrádkáře čekají odměny v hodnotě
5, 3, 2 tisíc Kč. Výherci také bude mít možnost
spolupracovat se zahradním architektem na
osázení plochy dle vlastního výběru.

Barbora Rezková, Aleš Papáček

…nově i v Litomyšli v Zámeckém informačním
centru (Jiráskova 133) od září 2018!
Semínkovna je iniciativa, která vznikla na pod-
poru svobodného sdílení osiva, semínkaření
a přírodního zahradničení. Cílem je zachovávat
a šířit různorodá kvalitní semena.
Naše Semínkovna je místem, kam může každý
přinést nebo si odnést semínka rostlin, která
sám pěstuje či by pěstovat chtěl. Je založena na
principu sdílení, kdy věříme, že po úspěšné
sklizni vlastních semen se s nimi opět podělíte.
Sdílí se osivo nemořené a nehybridní – bez
označení F1.
Pokud máte zálibu v zahradničení, rádi zkoušíte
nové sazeničky a líbí se vám tato myšlenka, ne-
váhejte a přijďte. Semínka s sebou! Více infor-
mací o iniciativě Semínkovny a o sdílení semen
najdete na https://seminkovny.com, případně
nás kontaktuje na emailu: elis.sykorova@se-
znam.cz. Těšíme se na vás!
    Lucie Kubešová, Eliška Sýkorová

Nová
semínkovna

ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2014–2018
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Rádi bychom prostřednictvím vašeho zpravo-

daje poděkovali DDM Litomyšl a hlavně manže-
lům  Kličkovým za krásný týden strávený na řece
Vltavě. Jindra, Šárka a celá jejich rodina připravili
a vedli skvělý program vodáckého putování pro
rodiče s dětmi. Nejen plavba na lodích v okolí Če-
ského Krumlova, ale i večerní program plný sou-
těží a srandy pro děti a dospěláky byly skvělými
zážitky pro nás všechny. Renčínovi

 Děkujeme panu primáři interního oddělení Li-
tomyšlské nemocnice MUDr. Ducháčkovi, ostat-
ním lékařům a sestřičkám, dále panu primáři
MUDr. Bónovi, lékařům a sestřičkám anesteziolo-
gicko-resuscitačního oddělení z téže nemocnice
za příkladnou péči o manžela p. Karla Zámečníka.
Manžel zde byl hospitalizován během července
a srpna 2018. Děkujeme také za velmi hezký a lid-
ský přístup k rodinným příslušníkům během náv-
štěv. Dobromila Zámečníková s rodinou

 Dne 10. září 2018 uplyne 10 let ode dne, kdy
nás navždy opustil pan MUDr. Vladimír Lašek.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku. Stále s láskou vzpo-
míná rodina Laškova.

 Dne 19. září 2018 uplynou
3 roky, co nás navždy opus-
tila naše milovaná manželka,
maminka, sestra a dcera
paní Renata Coufalová (ro-
zená Klofandová) z Dolního
Újezdu. Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Za zarmoucenou rodinu Božena a Jan Klofandovi

 Touto cestou bych ráda za sebe i svou zemře-
lou babičku dodatečně poděkovala za péči
a pomoc, kterou věnovali naší babičce při pobytu
v litomyšlském domově pro seniory – v Domově
Pod Školou. Babička Marie Motyčková zde pro-
žila poslední rok svého života a důstojně odešla
z tohoto světa ve svých 91 letech. Velmi děku-
jeme za přístup a laskavost, hezké programy,
příjemné prostředí a chutnou kuchyni. Velmi
oceňujeme nelehkou a obětavou práci perso-
nálu, tolik potřebnou, záslužnou a smysluplnou.
Všem přejeme hodně zdraví a životního elánu.

Dagmar Marková

ZAMYŠLENÍ

Prorok Jonáš a nová šance
I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé:
„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a pro-
volávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel
do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo ve-
liké město před Bohem; muselo se jím procházet
tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden
den a volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vy-
vráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili
půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až
po nejmenšího. I viděl Bůh, jak si počínají, že se
odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl
učinit zlo, které ohlásil. – A neučinil tak.
Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Hospo-
din Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Joná-
šem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš
měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za sví-
tání nastrojil však Bůh červa, který skočec na-
hlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce,
nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo
Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít.
Řekl: „Lépe abych umřel, než abych žil.“ Bůh se
však Jonáše otázal: „Je dobře, že pro ten skočec
tak planeš?“ Odpověděl: „Je to dobře. Planu hně-
vem až k smrti.“ Hospodin řekl: „Tobě je líto
skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž
jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel.
A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého
města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří
nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž
je i tolik dobytka?“ Jonáš 3. a 4. kapitola

Poté, co se před Hospodinovým úkolem snažil
utéci na opačnou stranu světa, ale Bůh si ho po-

divuhodným způsobem přivedl tam, kde ho po-
třeboval, dostává Jonáš novou šanci splnit své
poslání. A tentokrát nezaváhá a jeho zvěst mezi
ninivetskými hříšníky zabere už během prvního
dne. Je to slovo o Božím soudu nad hříšným
městem. Jenomže Bůh není jen spravedlivý Sou-
dce, on je také a především milostivý Otec.
A když vidí upřímné pokání a proměnu života,
dává lidem (a také zvířatům) v Ninive novou pří-
ležitost. 
Avšak s Jonášem se děje něco zvláštního. I když
sám dostal novou šanci, jako by ji nedokázal do-
přát ostatním. Vzteká se, že Bůh nesplnil své
slovo a Ninive nepotrestal, a v Boží milosti nevidí
sílu, nýbrž slabost. Rostlinou, která nad Jonášem
rychle vyroste, ho Bůh chce zbavit zloby. Jonáš
se z ní sice raduje, ale hněv v něm zůstává. A tak
přichází další lekce. Jonáš už se nesmaží jen
uvnitř ve svém vzteku, ale také fyzicky pod usch-
lým skočcem ve žhavém východním větru a pod
bodavým sluncem. 
Konec příběhu zůstává otevřený. Ta otázka, kte-
rou čteme v závěru, však nemíří jen na Jonáše,
ale také na nás. Nepřipravujeme si i my svou
mylnou představou spravedlnosti a slepotou
k milosti a odpuštění své vlastní „peklíčko“?
Jsme si vědomi všech dobrých nových šancí,
které jsme v životě dostali? A dokážeme je přát
i dávat lidem okolo? Jednou z takových dobrých
příležitostí je i začátek nového školního roku.
Kéž je tou dobrou šancí nejen pro žáky, studenty
a učitele, ale i pro nás všechny, pro které celý
náš život smí být Boží školou. Štěpán Klásek

v těchto místech naší Lilie pravidelně zveřejňu-
jeme jména jubilantů,  novomanželských párů
a manželských párů oslavujících svá svatební ju-
bilea,  přivítaných občánků města  i těch, kteří
nás opustili. Za vznikem tohoto sloupku  „spole-
čenské kroniky“ je mnoho obětavé a s radostí
provedené práce členů Komise pro občanské zá-
ležitosti. Dovolte mi, abych touto cestou – na
konci volebního období – poděkovala všem, kteří
svůj volný čas  věnovali opravdu našim spoluob-
čanům. Jmenovitě paní  Bulvové,  Hegrové a děv-
čatům Kláře, Daniele, Nele, Vendule a Adéle – za
přípravu a konání vítání občánků našeho města.

Paní Kučerové, Bulvové a Filové – za  návštěvy
v místech  bydliště jubilantů. Paní Rektoříkové –
za všechny krásné obrázky pro vítané občánky
a texty v kronice jubilantů. Vedení naší radnice
za návštěvy u manželských párů s připomenu-
tím  výročí uzavření manželství. Matrikářkám
paní Štochlové, Filipi a matrikářkám pro svatební
obřady paní Dvořákové, Štegnerové a Trnkové,
ceremoniářkám Pavlíně a Daně, Adéle a Magda-
léně, Viktorii a Tereze, Elišce, Markétě, Kateřině
a Anetě. Poděkování patří i hudebníkům při sva-
tebních obřadech – Hance, Anetě, Dominikovi
a Rozárii, Petrovi a Lucii. Za spolupráci děkuji
p. Čechovi a kolegům pověřeným k provádění
svatebních obřadů.
    Dana Kmošková – předseda KPOZ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Takt spočívá v tom, že
víme, jak daleko zajít, aniž bychom zašli
příliš daleko.                     W. Shakespeare

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Štěpánka Kuřová, Jan Němec,
    Růžena Mokrejšová
85 let – Marie Šmolíková, Vlasta Bartošová
     Karla Prokopová
90 let – Emil Süsser
92 let – Marie Tomanová, Marie Malínská
95 let – Věra Řemínková
96 let – Růžena Kalinová, Vlasta Minářová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Kamil Vraspír, Lubná – Dana Kadidlová,
Lubná • Radek Bělka, Litomyšl – Hana
Boštíková, Litomyšl • Radovan Lněnička,
Horní Újezd – Michaela Křížová, Horní
Újezd • Michael Hájek, Jedlová – Markéta
Sochorová, Čistá • Lumír Král, Tržek – Mi-
chaela Svobodová, Česká Třebová • Radek
Lenoch, Řídký – Silvie Černínová, Tisová •
Jan Svoboda, Pomezí – Monika Dobrovská,
Česká Třebová • Luboš Bílek, Řetová – Eva
Obůrková, Stará Říše • Lukáš Hárovník,
Čistá – Jana Horská, Čistá • David Kroulík,
Litomyšl – Tereza Němcová, Litomyšl •
Martin Víšek, Polička – Marie Jirečková,
Janov • Patrik Šprojcar, Lubná – Nikola
Bidmonová, Polička • Milan Tonar, Sloup-
nice – Martina Vašinová, Řetůvka • Stani-
slav Johan, Vysoké Mýto – Barbora
Macháčková, Vysoké Mýto • Jiří Severa, Li-
tomyšl – Veronika Drahorádová, Hradec
Králové • Lukáš Flašar, Dětřichov – Jana
Šabová, Koclířov • Jakub Husek, Kostelec
n. Orlicí – Jiřina Tulachová, Sruby • Petr
Baginský, Trnovany – Lucie Andrlová, Ce-
rekvice n. Loučnou • Miloslav Horáček, Se-
branice – Jana Šlezingerová, Sebranice •
Ondřej Sychra, Litomyšl – Ivana Schlö-
glová, Litomyšl • Michal Budina, Praha –
Adéla Lněničková, Litomyšl • Václav Rej-
man, Vysoké Mýto – Nikola Vondráčková,
Hradec Králové • Mohamad Hammoud,
Opatov - Kateřina Otavová, Hradec nad
Svitavou • Nicolae Baciu, Rumunsko –
Lucie Köhlerová, Česká Třebová • Cristian-
Stefan Meia, Rumunsko – Nikola Bedná-
řová, Litomyšl • Jiří Paseka, Krouna –
Pavlína Rejsová, Krouna • David Říha, Svi-
tavy – Michaela Peňáková, Svitavy • Jakub
Roleček, Rychnov n. Kněžnou – Alžběta
Poukarová, Česká Třebová
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Miluše a Pavel Bačíkovi a manželé
Marie a Josef Doležalovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Janem Briolem (87 let)
Boženou Hanusovou (89 let)
Josefem Halvou (70 let)
Jaroslavem Čermákem (86 let)
Eliškou Vojtovou (59 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.

Poděkování
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150 let – 15. 9.  1868 se narodil František Urban,
malíř, ilustrátor a kreslíř, žák profesora Ženíška.
Autor návrhů výzdob chrámových interiérů
a okenních vitráží. Vytvořil řadu ilustrací pohádek,
provedl návrh rakouské stokoruny, návrhy akcií,
diplomů a plakátů. V roce 1904 byl jeho návrh
hlavní opony pro Smetanův dům v Litomyšli vy-
hodnocen jako nejlepší, dílo bylo velmi kladně
hodnoceno jak odborníky, tak litomyšlskou veřej-
ností. 
145 let – 17. 9. 1873 se narodil Max Švabinský,
malíř a grafik, od roku 1896 jezdil na Kozlov u Li-
tomyšle, v roce 1900 se v kostele Povýšení sv.
Kříže v Litomyšli oženil s Eliškou Vejrychovou. Dílo
Maxe Švabinského je velmi rozsáhlé a mnoho-
stranné. Obsahuje obrazy, kresby, grafické listy,
mozaiky i vitráže. Dosáhl technické virtuozity ve
všech výtvarných oborech, suverénně ovládal
kresbu tužkou, uhlem a perem. Celkem vytvořil
přes osm set grafických listů. Právem se mu do-
stalo mnoha poct a uznání. Ať již to byl čestný
doktorát filozofie, či jmenování národním uměl-
cem. V roce 1951 byl M. Švabinský vyznamenán
Československou cenou míru a o rok později
Státní cenou. Je také čestným občanem Kroměříže
a obce Kozlova.
130 let – 6. 9. 1888 se narodil Karel Krix, litomyšl-
ský inženýr a civilní geometr, byl jedním z nejči-
norodějších podnikatelů meziválečné doby na
Litomyšlsku a Vysokomýtsku. V roce 1929 si Karel
Krix založil vlastní firmu pro stavební a meliorační
činnost. Zpočátku měl kanceláře ve Vysokém

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

září 2018

Budování obchvatu historického jádra města
V roce 1978 byla v Litomyšli zahájena rekonstrukce silnice I. třídy č. 35, tzv. obchvat historického
jádra města, který rozdělil město na dvě, zejména pro pěší obtížně dostupné části. Obchvat zne-
hodnotil okolí Smetanova a Lidového domu a musela mu ustoupit tzv. Bělidla, jejich část s přile-
hlými zahradami posloužila pro výstavbu autobusového nádraží.  Prvním dokončeným úsekem
byla Sokolovská ulice, v roce 1980 následovala stavba podchodu a nové autobusové nádraží.
Za Smetanovým domem a u polikliniky překlenuly novou trasu komunikace nosníky, které tvořily
nosnou konstrukci lávky pro pěší. Vznikly tak nové dominanty města. V srpnu 1981 byla předána
do užívání nová čtyřproudová vozovka, která tvořila obchvat historického jádra města.
Za fotografie děkuji Janu Červenkovi a ing. Janu Rektoříkovi Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Mýtě a v Litomyšli. V roce 1932 zakoupil parcelu
v Masarykově čtvrti v Litomyšli za účelem vý-
stavby vlastní vily se sídlem firmy a celý podnik
přenesl do Litomyšle. V roce 1948 došlo ke zná-
rodnění veškerého majetku firmy i rodinných pří-
slušníků. 
125 let – 13. 9. 1893 se narodil Josef Matička, ar-
chitekt a malíř, absolvoval České vysoké učení
technické a od 30. let se věnoval výhradně malo-
vání. Během studií se seznámil s Annou Theino-
vou z litomyšlské židovské rodiny. Spolu objevují
krásu Litomyšle a okolí, ale také vzdorují útrapám
2. světové války. V roce 1977 věnovala na přání
svého manžela Anna Matičková kolekci obrazů
svého muže i obrazů z jeho sbírky městu Lito-
myšli, celá kolekce se dnes nachází v Městské ga-
lerii Litomyšl.
90 let – 7. 9. 1928 zemřel Josef Theurer, geofyzik,
hudební vědec, vysokoškolský učitel. Vystudoval
gymnázium v Litomyšli a matematiku a fyziku na
Univerzitě Karlově. Jeho životní cestou bylo bá-
dání ve dvou zcela odlišných oborech – hudbě
a báňské technice. Patřil mezi blízké přátele slav-
ných osobností našeho kulturního života – malíře
Antonína Dvořáka a Aloise Jiráska. V hudbě bylo
jeho zájmem především dílo Bedřicha Smetany,
byl klavírním virtuózem, dirigentem, muzikologem
a propagátorem české hudby. 
35 let – 1. září 1983 proběhlo slavnostní otevření
druhého podchodu silnice I. třídy č. 35 u soko-
lovny. Dle dobového tisku byl dárkem všem ško-
lákům z Fügnerovy čtvrti Litomyšle k zahájení
nového školního roku.

Lenka Backová

Nové knihy
v litomyšlské
knihovně
Watt, Erin – Něco skutečného, Glynn, Connie –
Zápisky z Rosewoodu, Roberts, Nora – Blízko
plamene, Roberts, Nora – Co přetrvá věky, Brad-
ford – Dar osudu, Smith, Wilbur – Nad propastí,
Clark, Mary – Nezavírej oči, Patterson – Pastýř,
Robb, J. D. – Schůzka s ďáblem, Denková – Tajný
deník Blanky z, Patterson – Šestnáctá lež,
Coben, Harlan – Nenech to být, Lucas – Tvůj per-
fektní rok, Brzáková – Kryštof ADéHáDě, White-
head – Podzemní železnice, Macas –
U telephonu třetí patro, Rottová, Inna – Norkový
kožich za hrst, Devátá – Kde spí lufťáci, Constan-
tine – Podzim, na který, Morris – Tatér z Osvě-
timi, Kearney – Den, kdy jsem tě ztratila, Green,
John – Jedna želva za druhou, Marsons – Po-
krevní pouta: případy, Ward, J. R. – Ďáblův podíl:
třetí část, Hendrix – Grady Exorcismus mé nej-
lepší, Minář, Jan – Heydrich, Geli a Eva, Watt, Erin
– Padlý dědic: cyklus, Vine, Lucy – Sexy cha-
otička, Kinsey, T. E. – Záhadná smrt na venkově,
Perry, Sarah – Nestvůra z Essexu, Kearsley – Oh-
nivý pták, Fojtová, Věra – Pachatelé dobra, Har-
denová – Příliš mnoho pokladů, Goffa, Martin –
Vykoupení, Picoult, Jodi – Desátý kruh, Geisle-
rová – Terapie sdílením, Lindsey – Nádherná
bouře, Hrdlička – Pouť oběšenců

Dobrý start
do života
je s knížkou!
V rámci projektu S knížkou do života nebo me-
zinárodně užívanému názvu Bookstart jsme
zatím předali 3 sety, obsahující látkovou tašku,
leporelo s ilustracemi Markéty Vydrové, audiok-
nihu „Špalíček pohádek a říkadel“ 
a deníček nebo zápisník pro předčítající rodiče,
kde najdou jak podnětné rady k tomu, jak číst
a co číst, tak i kalendář, kam si mohou zapisovat
buď názvy čtených knížek, nebo zachycovat re-
akci dítěte na předčítaný text. Dárkový set ob-
sahuje i čtenářský průkaz na dětské oddělení
a dvojlist s nabídkou knížek, vhodných pro nej-
menší čtenáře, a to včetně údajů o místu a roku
jejich vydání. To se může hodit v případě, že si
doporučené knížky budou chtít přímo zakoupit.
Jinak většinu doporučených knih si mohou ro-
diče v litomyšlské knihovně po svém zaregistro-
vání zdarma vypůjčit. Těšíme se i na další
maminky a tatínky letos narozených dětí, kteří
považují předčítání potomkům už od útlého věku
za velmi potřebné.  A pokud chcete o projektu
Bookstart vědět něco víc, najdete to na webu
www.sknizkoudozivota.cz. Jana Kroulíková

Enviromentální vyúčtování Litomyšle 
Litomyšl obdržela certifikát, který vypovídá
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Společnost Asekol nyní vyčíslila, o kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody ušetřili Litomyšlané ekosystém Země
a také o jaké množství jsme snížili produkci skle-
níkových plynů CO2 nebo nebezpečného od-
padu.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování vy-
plývá, že občané Litomyšle v roce 2017 odevzdali
k recyklaci 26 268,58 kilogramů starých spotře-
bičů. Díky tomu uspořili 326,14 MWh elektřiny, 17
289,35 litrů ropy, 1 479,36 m3 vody a 13,23 tun

primárních surovin. Navíc se jim podařilo snížit
emise skleníkových plynů o 69,39 tun CO2 ekv.
a produkci nebezpečných odpadů o 307,27 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to skvělá čísla. Po-
zitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spo-

třebu energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního pro-
středí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím
sběrné sítě společnosti Asekol k dispozici více
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než
například v ekologicky vyspělém Rakousku.
Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zá-
roveň ulice a separační stání jsou doplněny
o červené kontejnery na drobné elektro.

-az-



8

Představení letošních laureátů cen
města Litomyšle
V pondělí 17. září se od 19.00 hod. ve velkém sále Smetanova domu uskuteční slavnostní předávání cen města. I letos je obdrží významné osob-
nosti, které ovlivnily život v Litomyšli. Miroslav Brýdl a Karol Bayer převezmou Cenu purkmistra Laška, Cena Rady města Litomyšle je pro rok
2018 udělena in memoriam Vratislavu Blažkovi. V zářijovém vydání Lilie proto přinášíme krátké představení oceněných.

Dirigent Vratislav
Blažek (1929–2013)
od mládí miloval
hudbu a již od svých
dvanácti let hrával
v orchestru na
trubku a křídlovku.
Po druhé světové
válce začal studovat
na Městské hudební
škole v Chocni, kde
se pod vedením
známého violoncel-
listy a pozdějšího
ředitele Opavské opery Rudolfa Březiny zdoko-
naloval ve hře na trubku. Svět hudby neopustil
ani na vojně, díky svému talentu se  dostal k Po-
sádkové hudbě v Klatovech a po ukončení zá-
kladní vojenské služby měl nabídku v armádním
hudebním tělesu pokračovat.
Od 60. let se věnoval kapelnictví a založil malý
taneční orchestr, který byl v 60. a 70. letech mi-
nulého století na Litomyšlsku i v okolí nejúspěš-
nějším hudebním tělesem tohoto druhu.
Orchestr byl činný po dobu minimálně dvaceti
let a Litomyšlané si jej možná pamatují ze so-
botních hudebních večerů ve Zlaté Hvězdě, z vy-
stoupení na Smetanově náměstí nebo restauraci
Žabárna v Nedošíně. 

Vratislav Blažek
v orchestru hrál na
několik dechových
nástrojů a kromě
toho pravidelně vy-
stupoval i v malém
dechovém orches-
tru, takzvané „funu-
spartě“, na
pohřbech. Na
Štědrý den hrával
i půlnoční mše
v kostele Povýšení
sv. Kříže.
Po konci několika

místních dechových těles se 1. července 1973
Vratislav Blažek rozhodl oslovit místní hudeb-
níky, a tak začala historie Dechového orchestru
Smetanova domu Litomyšl. Počet členů vyrostl
z necelé dvacítky až na padesát, zároveň hrá-
čům obstarával nové nástroje, doplňoval a spra-
voval hudební archiv a rozšiřoval repertoár. 
V čele tělesa stál 35 let a vždy dbal na to, aby
společně hráli zkušení i začínající hudebníci.
Proto souborem za více než tři desítky let prošla
řada talentovaných studentů. V osmdesátých
letech také vyučoval na místní základní umě-
lecké škole hru na dechové nástroje. Pak až do
svých 76 let působil jako učitel hudebních kurzů
Smetanova domu. 
V září jeho rodina převezme Plaketu Rady města
Litomyšle, která bude Vratislavu Blažkovi udě-
lena in memoriam za významné zásluhy o rozvoj
Litomyšle v oblasti kultury a spolkového života.

Na slavnostní předávání 17. září srdečně
zveme všechny Litomyšlany. O hudební do-
provod se postará saxofonové kvarteto Zá-
kladní umělecké školy Bedřicha Smetany
v Litomyšli a pěvecký sbor Lilium. 
     -mv-

První porevoluční litomyšlský starosta Miroslav
Brýdl (*1941) vystudoval v 60. letech minulého
století Ekonomickou fakultu Vysoké školy země-
dělské Praha a Fakultu řízení Vysoké školy eko-
nomické Praha. Po ukončení studií pracoval jako
ekonom v Melioračním družstvu Litomyšl a od
roku 1975 v místní pobočce Potravinoprojektu.
Ihned po revolučních změnách nastoupil na
místo místopředsedy okresního úřadu. Lito-
myšlským starostou ho občané poprvé zvolili
v roce 1990 a tuto funkci vykonával po tři volební
období do roku 2002. V letech 2000–2008 byl
rovněž náměstkem hejtmana a radním Pardu-
bického kraje pro kulturu a památky. 
K nejvýznamnějším událostem v Litomyšli za
funkční období Miroslava Brýdla patří se-
tkání sedmi středoevropských prezi-
dentů v roce 1994 a návštěva
španělského krále v roce 1995.
Podílel se rovněž na přípravě při-
hlášky zámeckého areálu v Lito-
myšli na zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO,
kam byla naše renesanční pa-
mátka zapsána v roce 1999. Ne-
zpochybnitelný je také jeho podíl
na založení Školy restaurování v Li-
tomyšli, jejíž vznik v 90. letech jako sta-
rosta podpořil nejen ideově, ale také fakticky
– škola dostala od města areál na zámeckém
návrší.
Jeho celoživotním koníčkem je výtvarné umění
a architektura. Stál za obnovou dnes nejnavště-
vovanějšího místa ve městě – Klášterních za-
hrad. Jako náměstek hejtmana byl u příprav
revitalizace zámeckého návrší. Sehrál důležitou
roli v rozvoji moderní architektury města. Z jeho
iniciativy vznikly oblíbené akce Smetanova vý-
tvarná Litomyšl, ArchiMyšl a Gastroslavnosti M.
D. Rettigové. Stál rovněž u zrodu Lázní ducha
a významnou měrou přispěl k rozvoji projektu
Česká inspirace a sdružení České dědictví
UNESCO.
V roce 1998 obdržel cenu časopisu Architekt za
iniciativu a podporu při prosazování současné
hodnotné architektury. Loni jej, spolu s dalšími
porevolučními starosty Litomyšle, ocenila od-
borná komise České ceny za architekturu v ka-
tegorii Výjimečný počin. Starostové Miroslav
Brýdl, Jan Janeček, Michal Kortyš a Radomil Ka-
špar ocenění získali za soustavnou práci pro
město, která vedla ke vzniku architektonického
fenoménu Litomyšle. 
Miroslav Brýdl je ženatý, má tři děti a devět
vnoučat. Cenu purkmistra Laška obdrží za mi-
mořádné zásluhy o proměnu Litomyšle na mo-
derní historické město.

Proděkan Fakulty restaurování Univerzity Par-
dubice Karol Bayer (*1960) se narodil v Brati-
slavě a v osmdesátých letech minulého století
studoval Technologii výroby a zpracování po-
lymerů na Chemicko-technologické fakultě
Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě.
Současně absolvoval v rámci rozšířeného spe-
cializačního studia studium na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze obor „Chemie
a technologie restaurování uměleckých děl“. 
Praktickou dráhu technologa restaurování za-
hájil ve Státních restaurátorských ateliérech
v Bratislavě, od roku 1992 působil na Památ-
kovém úřadu v Bratislavě. O rok později začal
vyučovat coby vysokoškolský pedagog na In-

stitutu restaurování a konzervování na
Univerzitě pro užité umění ve Vídni.

Roku 1995 dostal nabídku působit
jako vedoucí oddělení chemické
technologie restaurování na
Vyšší odborné škole restauro-
vání a konzervačních technik
v Litomyšli. Do Litomyšle se
přestěhoval s celou rodinou

a ve škole dodnes působí. V le-
tech 2009 – 2017 vedl současnou

Fakultu restaurování Univerzity
Pardubice jako děkan, nyní působí

jako proděkan pro vědeckovýzkumnou čin-
nost a zahraniční spolupráci a současně jako
vedoucí katedry chemické technologie. 
V oblasti technologie restaurování památek je
erudovaným odborníkem, který vyučuje jako
akademický pracovník na fakultě v Litomyšli
a univerzitě ve Vídni. V průběhu svého boha-
tého profesního života se účastnil výzkumu
v národních i mezinárodních projektech. K nej-
významnějším projektům, do nichž se Karol
Bayer zapojil, patří realizace mezinárodních
projektů EU, například projekt Namo (2003 –
2005), zabývající se výzkumem nabatejské kul-
tury v Jordánsku, dále projekt Stonecore (2008
– 2011), zkoumající vývoj, zkoušení a aplikační
testy nanosuspenzí na bázi hydroxidu vápena-
tého pro konzervaci anorganických porézních
materiálů. Karol Bayer v projektu vedl vý-
zkumný tým Fakulty restaurování Univerzity
Pardubice, stejně jako v projektu Nanoforart
(2011 – 2014), zaměřeném na vývoj a funkčních
nanomateriálů určených k ochraně kulturního
dědictví a jejich následné uvedení do praxe. 
Karol Bayer je již přes 20 let litomyšlským ob-
čanem. Ve volném čase rád sportuje a užívá si
příjemného života v Litomyšli, která se stala
jeho druhým domovem. Cenu purkmistra
Laška získá za mimořádné zásluhy o rozvoj vy-
sokoškolského vzdělávání v Litomyšli

MIROSLAV BRÝDL KAROL BAYER VRATISLAV BLAŽEK
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Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Smetanova Výtvarná Lito-
myšl 2018 – Z rozmlácenýho kostela a další vý-
stavy • Toulovcovy prázdninové pátky
dvacetileté •  Smetanova Litomyšl 2018 – Velké
finále •  Zázemí pro návštěvníky hřbitova se už
staví • K Farmářským trhům se přidávají dob-
ročinné bleší trhy •  Španělská slavnost ke 450.
narozeninám zámku •  International String
Master Class 2018 • Větší komfort v kině Sokol
možná už od 1. září • Filip Slonek – obrazy
v Klášterních zahradách 2018 • Blogeři ze světa
se zaměřili na jeden východočeský region •
Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy
2018 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Průvodcem bude Eliška Racková z NPÚ Pardu-
bice, která návštěvníky zavede především do
běžně nepřístupných prostor včetně krovů.
V 16.00 hod. můžete přijít do  Coworkingu ko-
čárovna Na víno se Zdeňkem Sklenářem na
téma 1art a 2art, Z pohádky do pohádky a další
projekty. 

Na pivo nejen s architekty na téma historický
vývoj zámeckého návrší    
V sobotu od 18 hodin vás opět zveme na pivo
s architekty – tentokrát do výstavního sálu
zámeckého pivovaru (vchod přes dvoreček pi-
vovaru). Hlavním tématem besedy, kterou
bude moderovat Pavlína Kvapilová, bude
vývoj zámeckého návrší od položení základ-
ního kamene až do současnosti. Úvodní slovo
bude mít architektka a autorka výstavy v re-
gionálním muzeu Eliška Racková. Myslíte si,
že se soudobá obnova zámeckého návrší po-
vedla? Je správně odstěhovat dětský pavilon
z areálu památky UNESCO? Mají se v památce
450 let staré pořádat akce? Přijďte se zeptat

– vstup je volný a první sud piva opět zdarma.  
Součástí večera bude i představení nové plati-
nové mince, kterou Česká mincovna vydává při
příležitosti oslav 450. zámeckých narozenin.
Slavnosti se zúčastní i autorka mince Lenka
Nebeská. Platinová mince o váze 31,1 gramů
a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 47 950
korun, a to v provedení proof. Jde o pátou pla-
tinovou minci v pořadí z cyklu České památky
UNESCO. V rámci sady již byly představeny tyto
mince: Historické centrum Českého Krumlova,
Lednicko-valtický areál, Holašovice a Zahrady
a zámek v Kroměříži. Emise je vždy limitována
počtem 100 kusů.  

Druhý Městský swingový ples v teniskách
Zdá se, že myšlenka celoročních lázní ducha se
vám líbí. Dokladem byla i atmosféra loňského
Městského swingového plesu v teniskách.
Proto jsme se rozhodli v pořádání této akce po-
kračovat. Sejdeme se v sálech na zámeckém
návrší, hrát bude swingová kapela The Mole´s
Wing Orchestra a tančit i swing vyučovat ta-

ArchiMyšl připomene
450. narozeniny zámku

Lázeňské
víkendové
pobyty – výzva 
pro ubytovatele 
Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny máme
zdárně za sebou a věříme, že od té doby vyléčila
Litomyšl již pěknou řádku duší. Jsme si jistí, že
heslo „na duši je Litomyšl“ platí celoročně, ob-
racíme se tímto na ubytovatele a další podnika-
telské subjekty s žádostí o sestavení či
aktualizaci lázeňských víkendových pobytů. 
Reedice úspěšného letáku má za cíl motivovat
k návštěvě našeho města případné dosud ne-
rozhodnuté lázeňské hosty, ale i ty, kteří do této
chvíle o existenci lázní ducha nevědí. Hoteliérům
a dalším podnikavým subjektům nabízíme
zdarma reklamu v tomto letáku, který bude dis-
tribuován především mimo Litomyšl. Plánujeme
i anglickou mutaci, a tak se prostřednictvím
agentury CzechTourism letáček dostane i do za-
hraničí. Každý balíček by měl mít lákavý název,
krátký emotivní úvod (asi 200 znaků), v heslech
popsanou náplň pobytu a fotografii. Důležitá je
samozřejmě také cena za balíček, která by měla
být garantovaná minimálně do otevření další lá-
zeňské sezóny.  Na hotové víkendové pobyty se
můžete podívat na www.lazneducha.cz, pří-
padně na vyžádání zašleme pdf již rozebraného
letáčku z roku 2013.  
Tehdy se podařilo shromáždit celkem jedenáct
víkendových pobytů v Litomyšli. Věříme, že i na-
bídka pro rok 2019 bude velmi pestrá, zábavná
a plná zajímavých bonusů, lázeňských lákadel
a překvapení. Přesně to, co potenciálnímu náv-
štěvníkovi může pomoci s léčbou duše a naplní
ho novou energií. Svoje nápady, náměty, balíčky
a fotografie posílejte nejpozději do konce září
2018 na adresu lazneducha@litomysl.cz.

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

neční skupina Swing Busters. A přijďte v teni-
skách – uvidíte, jak se budete cítit pohodově
a jak dobře se vám bude swingovat.   

Neděle a pondělí ve znamení 
prohlídek a besed 
V neděli dopoledne je pro vás připravená ko-
mentovaná prohlídka Zámecký pivovar za časů
Františka Smetany. Eliška Racková vám před-
staví pivovar nejen z hlediska architektury, ale
i jeho fungování v době, kdy zde sládkoval otec
Bedřicha Smetany. 
S výjimkou interaktivního programu Litomyšl
na dlani, který je určený druhému stupni zá-
kladní školy a školám středním, bude chrám
Nalezení sv. Kříže v pondělí především ve zna-
mení polystyrenu. U příležitosti výstavy Urobo-
ros polystyren zde proběhne workshop, ale
i přednáška s diskusí. Co víme o polystyrenu?
Jde o pomocníka, nebo ekologickou a vizuální
hrozbu? Jak funguje zateplení a lze se vyhnout
nenávratné ztrátě fasádních prvků? Odpovídat
i na tyto dotazy budou RNDr. Zbyněk Pientka,
CSc., z Makromolekulárního ústavu AV ČR
a Ing. arch. Jiří Vítek.  
Do přípravy programu 7. ročníku ArchiMyšle se
zapojila řada organizací. Poděkování patří pří-
spěvkovým organizacím Zámecké návrší, Sme-
tanův dům, Regionálnímu muzeu v Litomyšli
i Evropskému školicímu centru a samozřejmě
zámku Litomyšl. I tato akce je ukázkou toho, že
díky spolupráci litomyšlských subjektů mohou
vzniknout zajímavé projekty, které mají poten-
ciál přilákat do našeho města nové návštěv-
níky. Aktuality z příprav oslavy Světového dne
architektury můžete sledovat také na facebo-
oku ArchiMyšle. Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Foto: František Renza

Mezinárodní skupina blogerů
a influencerů strávila několik dní
v Českomoravském pomezí
Ve dnech 31. července – 2. srpna se v Českomo-
ravském pomezí uskutečnil famtrip pro skupinu
zahraničních blogerů a influencerů, kteří během
svého pobytu poznali řadu atraktivních turistic-
kých cílů tohoto regionu. Famtrip navazuje na
celosvětovou konferenci TBEX, která probíhala
v Ostravě poslední červencový týden. Největší
letošní evropské akce svého druhu se zúčastnilo
na pět set blogerů, vlogerů a profesionálů aktiv-
ních na sociálních sítích v oblasti cestovního
ruchu.
Po skončení konference se desítky z nich vydaly
na poznávací cesty po vybraných regionech
České republiky. Smyslem famtripů je ukázat in-
fluencerům to nejlepší, co je u nás možné vidět
a zažít. Prostřednictvím Facebooku, Instagramu,
YouTube, blogů a dalších on-line aktivit se pak
informace, fotografie a videa turistických atrak-
tivit Českomoravského pomezí dostanou k de-
sítkám tisíc fanoušků po celém světě, kteří
zážitky a příspěvky jednotlivých blogerů a in-
fluencerů pravidelně sledují.
V Českomoravském pomezí účastníci famtripu
navštívili Litomyšl, kde pro ně byla připravena
prohlídka zámeckého areálu na seznamu
UNESCO, muzeí, piaristického kostela a dalších
památek historického centra města, ale také
koncert nebo ochutnávka místního piva. V pro-
gramu třídenní cesty nechyběla ani návštěva
nových expozic Muzea českého karosářství ve
Vysokém Mýtě, zámku a zahrad v Nových Hra-
dech nebo prohlídka unikátních městských hra-
deb v Poličce. Účastníci famtripu se seznámili
s místní gastronomií, ale také třeba strávili noc
na středověkém hradě Svojanově, kde si užili
speciální večerní prohlídku.
Famtrip organizovalo Českomoravské pomezí
společně s agenturou CzechTourism, Destinační
společností Východní Čechy, městy Litomyšl
a Vysoké Mýto a jednotlivými navštívenými tu-
ristickými atraktivitami.
Tato poznávací cesta není zdaleka jedinou po-
dobnou akcí, která se letos v regionu na pomezí
Čech a Moravy uskuteční. Od dubna proběhlo už
šest presstripů pro novináře a televizní štáby
z Japonska, Německa, Španělska, USA či Nizo-
zemí a další jsou plánovány na podzim. Press-

tripy a famtripy jsou důležitou a velmi efektivní
součástí prezentačních a propagačních aktivit
destinačního managementu. Jejich výsledkem
jsou různé typy mediálních výstupů prezentující
bohatou nabídku Českomoravského pomezí ve
formě článků, reportáží v tisku či na internetu,
televizních dokumentů, ale také velmi sledova-
ných příspěvků na populárních blozích či sociál-
ních sítích. 

Jiří Zámečník, marketingový manažer
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Pronajmu byt 2+1
na Smetanově náměstí.

Volný dle dohody. 
Tel. 774 114 934

Pronajmu byt 4+1
ulice T.G.M. 112 m2.

Tel. 736 772 721

Jiří Vedral
tel. 739 189 788

Relaxační

Křížem krážem
prázdninami 2018
V Rodin-
ném centru
Litomyšl to
o prázdni-
nách žilo.
Denně tam
docházelo
mezi 20 až
30 dětmi
na oblíbe-
nou letní
zá jmovou
činnost Křížem krážem prázdninami. V prosto-
rách rodinného centra děti dopoledne malovaly
nebo jinak tvořily. Po obědě pak s pedagogickým
doprovodem chodily ven, například na plovárnu
nebo na procházky po městě. „Jsem nadšená zá-
jmem rodičů i dětí, který každoročně roste, ale
i skupinou vedoucích. Nad aktivitami hodně pře-
mýšleli a podle ohlasů se jim podařilo vytvořit
zábavný program pro holky i kluky různého věku
a zájmů,“ zhodnotila letošní provoz Milada Ná-
dvorníková, vedoucí Odboru školství a sociální
péče MěÚ Litomyšl. 
Tento odbor akci organizuje již od roku 2004,
projekt je spolufinancovaný Pardubickým kra-
jem. Přihlášky na Křížem krážem prázdninami
budou organizátoři přijímat před dalšími letními
prázdninami, ale i v jejich průběhu. O novém roč-
níku budeme veřejnost informovat v Lilii.   -mv-

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

ArchiMyšl 2018
ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ
16.30 / Toulovcovo náměstí

Poznej svého svatého 
a další osobnosti dějin* 
Odpolední happening na Smetanově náměstí

a následné setkání – návrat ke křesťanské 

historii našeho města. 

Díky za minulost a prosby za budoucnost. 

PÁTEK 28. ZÁŘÍ 
10.00–20.00 / chrám Nalezení sv. Kříže

Film o revitalizaci zámeckého návrší*
17.00 / Regionální muzeum v Litomyšli

Vernisáž výstavy
Zámek 1568 – 450 let od položení 
základního kamene zámku v Litomyšli*
Výstava představí stavební vývoj objektu, jeho

majitele i celou řadu málo známých zajímavostí 

či utajených skutečností.

19.00 / kino Sokol

Komentovaná prohlídka 
nově rekonstruovaného kina*
Dějiny kina Sokol odvypráví Tereza Jiroušková. 

19.30 / kino Sokol

Cesta kolem zámku 
s Olbramem Zoubkem*
Projekce filmu z roku 2008, natočila CMS TV. 

20.30 / chrám Nalezení sv. Kříže

Noční architektonická prohlídka
zámeckého návrší
Kostel – světelné instalace: 

kříž, menza, pivovar, jízdárna, kočárovna.

SOBOTA 29. ZÁŘÍ
8.00 / zámecká kaple archanděla Michaela

Děkovná mše svatá* 
10.00–12.00 / přístavba piaristické koleje

Den otevřených dveří 
univerzitní knihovny*
10.00–17.00 / budovy Fakulty restaurování

Den otevřených dveří* 
Přijďte nahlédnout do ateliérů i koleje! 

10.00–20.00 / chrám Nalezení sv. Kříže

Film o revitalizaci zámeckého návrší*  
10.00 a 11.00 / Augustova tiskárna

Prohlídka Augustovy tiskárny*
Objekt bývalé tiskárny čekají lepší časy 

a vy můžete být od začátku u toho!

13.00 / sraz u sochy B. Smetany

Komentovaná projížďka po stavbách
moderní architektury v Litomyšli**
Provází městská architektka Zdeňka Vydrová. 

14.00 / sraz před pokladnou na II. nádvoří

Komentovaná prohlídka – Zámek 
Litomyšl pohledem stavitele***
Běžně nepřístupnými prostory, včetně krovů,

vás provede Eliška Racková z NPÚ.

16.00 / kočárovna na zámeckém návrší

Na víno se Zdeňkem Sklenářem*
Na téma 1art a 2art, Z pohádky do pohádky...  

16.00 / chrám Nalezení sv. Kříže

Architektonická prohlídka
zámeckého návrší  
18.00 / výstavní sál zámeckého pivovaru

Na pivo s architekty na téma
historický vývoj zámeckého návrší*
Moderuje Pavlína Kvapilová,

spojeno s představením platinové mince zámku 

Litomyšl za účasti autorky Lenky Nebeské.   

20.00 / sály zámeckého areálu

Městský swingový ples v teniskách
Hrají The Mole´s Wing Orchestra, tančí a swing 

vyučují Swing Busters, vstup v teniskách vítán.

Moderní historické město Litomyšl vás 
zve na oslavu Světového dne architektury,
tentokrát na téma
„450. narozeniny zámku Litomyšl”.

NEDĚLE 30. ZÁŘÍ 
10.00–18.00 / chrám Nalezení sv. Kříže

Film o revitalizaci zámeckého návrší*
10.00 / sraz před zámeckým IC v pivovaru

Komentovaná prohlídka 
– Zámecký pivovar za časů 
Františka Smetany****
Eliška Racková z NPÚ představí pivovar 

z hlediska architektury, ale i fungování v době,

kdy zde sládkoval otec B. Smetany.

PONDĚLÍ 1. ŘÍJNA
10.00, 11.00, 12.00 / 

chrám Nalezení sv. Kříže

Litomyšl na dlani*****
Interaktivní program pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.

Na vyhlídce budou představeny významné 

budovy v kontextu architektonických stylů.  

17.30 / chrám Nalezení sv. Kříže

Uroboros polystyren*
Workshop s autorem výstavy J. Mladovským 

– přijďte si navrhnout originální miniaturu! 

18.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 

Polystyren? – přednáška s diskusí* 
Vystoupí RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.  

a Ing. arch. Jiří Vítek. Co víme o polystyrenu? 

Pomocník nebo ekologická a vizuální hrozba?

ČTVRTEK 4. ŘÍJNA 
10.00–18.00 / Vodní valy 

a další veřejná prostranství

EXKURZE: Kvalitní veřejný prostor –
vize, koncepci i praxe města Litomyšl 
Celodenní odbornou exkurzi s přednáškami

pro zástupce měst pořádá Nadace Proměny

Karla Komárka (přihlášky a podrobnosti

na www.nadace-promeny.cz)******

pořádají:

Město Litomyšl 

Regionální muzeum 

Zámecké návrší

Zámek Litomyšl

Evropské školicí centrum

Smetanův dům

Litomyšlské církve

*  vstup volný  

**  doporučujeme rezervaci v IC, v ceně kromě jízdenky také svačina

***  doporučujeme rezervaci na: litomysl@npu.cz nebo 461 615 067

****  zdarma, možná rezervace na: chaloupkova@rml.cz nebo 461 615 287

*****  rezervace na helena.hendrych@zamecke-navrsi.cz nebo 727 878 444

******  registrace do 14. září na vzdelavani@nadace-promeny.cz

Změna programu vyhrazena

Oslavy Světového dne architektury

v Litomyšli se konají pod záštitou

všech čtyř porevolučních starostů

města Litomyšle: Miroslava Brýdla,

Jana Janečka, Michala Kortyše 

a Radomila Kašpara.   

Proměnu Nábřeží řeky

Loučné podpořila

Nadace Proměny

Karla Komárka
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ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 8. 9. MUDr. Kašparová
Ne 9. 9. MUDr. Tišlerová
So 15. 9. MUDr. Kašparová
Ne 16. 9. MUDr. Přichystalová
So 22. 9. MUDr. Mikulecká
Ne 23. 9. MUDr. Jindrová
Pá 28. 9. MUDr. Slavík
So 29. 9. MUDr. Přichystalová
Ne 30. 9. MUDr. Jílek ml.
So 6. 10. MUDr. Přichystalová
Ne 7. 10. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 8. 9. MUDr. Kopecká
Ne 9. 9. MUDr. Mareš
So 15. 9. MUDr. Papoušková
Ne 16. 9. MUDr. Pešková
So 22. 9. MUDr. Pilařová
Ne 23. 9. MUDr. Sadílková
Pá 28. 9. MUDr. Šíchová
So 29. 9. MUDr. Švábová
Ne 30. 9. MUDr. Beňová
So 6. 10. MUDr. Filová
Ne 7. 10. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 8. 9. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 9. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 15. 9. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 16. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 22. 9. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 23. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Pá 28. 9. U Anděla strážce, 461 615 457
So 29. 9. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 30. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 6. 10. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 7. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
8.–9. 9. MDDr. Kučerová Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633
15.–16. 9. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
22.–23. 9.  MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
28. 9. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
29.–30. 9. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
6.–7. 10. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663

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

Nestraníci pro Litomyšl

Chcete-li být na správné straně, 
volte Nestraníky pro Litomyšl, kandidátka číslo 2. 
Litomyšl je u nás na prvním místě ❤

www.nestraniciprolitomysl.cz 

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Dálnice v nedohlednu. Změní to volby?
Když před rokem naši zastupitelé těsně odsou-
hlasili variantu dálnice 0, hlavním argumentem
zastánců „nulky“ bylo urychlení výstavby. Bohu-
žel výstavba dálnice se za rok nikterak nepřiblí-
žila; jisté je jen to, že zase nebudou dodrženy
termíny, které nám Ředitelství silnic a dálnic
ještě nedávno slibovalo. 
S některými věcmi asi nepohneme: nezměníme,
že pardubická pobočka ŘSD není schopná vy-
psat výběrové řízení tak, aby splňovalo alespoň
elementární formální požadavky a nebylo oka-
mžitě zrušeno. Nezměníme, že ŘSD není
schopno dodat hlukovou studii na náš úsek dál-
nice, která by uspěla v odborném posuzování
a neměla za následek přerušení stavebního ří-
zení. Ano, řízení skutečně nepokračuje z toho
důvodu, že ŘSD nedodalo dostatečné podklady!
Není divu, že na dálnici čekáme již 30 let.
Co ale můžeme, je vyvinout na ŘSD tlak, aby
došlo k dohodě s okolními obcemi. Pokud k ta-
kové dohodě nedojde, obce budou dálnici ve va-

riantě 0 (tedy variantě vedené v některých úse-
cích na devítimetrových náspech dobře viditel-
ných a slyšitelných z mnoha míst v Litomyšli)
blokovat a dojde k dalšímu mnohaletému zpož-
dění, i když se ŘSD mezitím snad podaří dát do-
hromady všechny podklady, které mělo mít už
roky hotové. 
Připomeňme si, že existuje varianta dálnice číslo
1, která je nekonfliktní, zapuštěná v terénu a pro
stát méně nákladná – lze ji tedy realizovat rych-
leji, samozřejmě za předpokladu, že ŘSD bude
konat. 
Obraťme se tedy před podzimními volbami na
své zastupitele a zeptejme se jich, jakou variantu
podporují, proč stavba dálnice za poslední rok
nikterak nepokročila a co s tím hodlají v dalším
volebním období dělat. Protože pokud se nic ne-
změní, máme před sebou nejméně 10 let ne-
ustále houstnoucí dopravy na průtahu městem.

za PRO Litomyšl z.s Ladislav Sýkora

Ohlédnutí za patchworkovým létem
Letošní rozmarné léto pomalu končí a já bych
vás chtěla informovat, jak ho prožily členky
Spolku patchworku.
Největší událostí pro nás byla návštěva 14 čle-
nek u našich patchworkových přítelkyň v part-
nerském holandském Rodenu ve dnech 6. – 10.
června 2018. Hlavním programem návštěvy bylo
zhlédnutí mezinárodní výstavy Quilt festival
Noord Groningen. Během dvou dnů jsme navští-
vily 24 expozic v kostelech, větrných mlýnech
a místních kulturních zařízeních v 11 malebných
vesničkách v oblasti severního Groningenu. Fas-
cinovala nás nejen patchworková díla, ale také
místní upravené kvetoucí zahrádky a všudypří-
tomná zeleň a čistota. Neméně zajímavým pro
nás byl také večer Show and tell, kdy jsme před-
stavovaly svá díla a vyprávěly jejich příběhy.
Naše přítelkyně pro nás také připravily works-
hop, při kterém jsme společně ušily quilt, který
věnujeme nemocným dětem. Po celou dobu vý-
letu se o nás naše přítelkyně a manželé Barthovi
vzorně starali, za což jsme jim nesmírně vděčné
a díky jim se pro nás tato návštěva Holandska
stala nezapomenutelným zážitkem. Poděkovat
bych na tomto místě chtěla také všem řidičkám
a Jardovi Dvořákovi za to, že nás bezpečně do-
pravili tam i zpět domů.
Dalším naším letním počinem byl prodej našich
výrobků na červnovém jarmarku v Litomyšli. Po-

kračovat v prodeji budeme na podzimním jar-
marku v sobotu 22. září 2018, kam bychom vás
všechny chtěly tímto pozvat. Celý výtěžek
chceme věnovat na dobročinné účely rodině
v hmotné nouzi.
A nezbývá mi než se pochlubit úspěchem naší
členky Alexandry Burešové. Její přikrývka a pol-
štář zdobí chalupu našeho pana prezidenta. Jako
dar pro něho si je vybrali a Sašu oslovili zástupci
krajského úřadu při příležitosti jeho návštěvy
v Pardubickém kraji.
Léto budiž pochváleno

Za SPL Monika Rambousková

JAZYKOVÁ AGENTURA
nabízí

ROČNÍ JAZYKOVÉ KURZY
• angličtina, francouzština, španělština,

němčina, italština, ruština
• začátečníci, mírně pokročilí, středně 

pokročilí, pokročilí
• konverzace s rodilým mluvčím, 

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

na ZŠ Zámecká – investujte do vzdělání
svých dětí

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

• kvalitní výuka, malé skupiny, 
kvalifikovaní lektoři

• cena od 3 600 Kč/školní rok

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

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

ZÁPIS: 3. 9. –14. 9., 14.00 –17.30
ZAHÁJENÍ KURZŮ: 17. 9.
MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ: 
Benátská 1078, Litomyšl 

HAPPY DOCTOR CZ
MUDr. Daniel BÁRTA
• Akupunktura
• Holistický přístup ke zdraví
• Iris diagnostika
• Shiatsu masáže
• Akupunktura na hubnutí a kouření

Otevíráme novou ordinaci 
v budově Sanatio s.r.o., 
Bří Šťastných 645, Litomyšl. 

Objednávky a více info na:
Tel. 603 119 776
Email happydoctorcz@gmail.com 
Web www.happydoctor.cz

 V srpnu hlídka zahlédla ženu, která popíjela
víno z PET lahve na autobusovém nádraží, jeli-
kož se jednalo o porušení vyhlášky města, která
zakazuje požívání alkoholu na veřejných pro-
stranstvích, strážníci přestupek zadokumento-
vali a předali ke správnímu řízení.

 V srpnu řešili strážníci dva přestupky rušení
nočního klidu, jeden přestupek předali ke správ-
nímu řízení, druhý vyřešili pokutou na místě.   

 Strážníci v srpnu na základě oznámení řešili
přemístěné dopravní značky na ulici Sokolovská.
Na místě našli skupinku mládeže, z níž dva mla-
díci nepovoleně přemísťovali přenosné dopravní
značení. Strážníci jim za to dali na místě pokutu.

 V průběhu jednoho dne řešili strážníci dvě
krádeže zboží v obchodním domu Albert. Oba
přestupky strážníci vyřešili pokutou na místě.

 V srpnu vyřešili strážníci tři přestupky proti
obecně závazné vyhlášce, o pravidlech pohybů
psů na veřejném prostranství, přestupcům
strážníci uložili pokuty na místě. 

 Strážníci ve dvou případech zasahovali
u podnapilých mužů. Muže následně převezli do
nemocnice na vyšetření a následně na protial-
koholní záchytnou stanici do Pardubic.

 V srpnu strážníci prováděli kontroly na nepo-
volené čerpání vody z vodních toků a rybníků.

 Na „magické datum“ 18. 8. 2018 strážníci za-
jišťovali hladký a bezproblémový příjezd a par-
kování svatebčanům.

 V červenci a srpnu pomáhali strážníci při za-
jišťování průběhu akcí – Toulovcovy prázdninové
pátky, Kinematograf bratří Čadíků a Vzpomín-
ková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy.

Tomáš Rádek

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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POZVÁNKY 

Africké návraty
manželů
Karlíkových
V úterý 25. září v 17.00 hodin srdečně zveme do
Husova sboru v Litomyšli všechny zájemce
o Afriku na další promítání a vyprávění manželů
Karlíkových o jejich třítýdenním putování s ná-
zvem „Africké návraty“. Jejich cesta začínala v se-
verní části Jihoafrické republiky v Národním parku
Pilanesberg, převážnou část svého putování pak
prožili v Botswaně, plavili se po řece Okavango
a na závěr cesty se účastnili přeletu vrtulníkem ze
Zimbabwe přes Viktoriiny vodopády.
Na setkání s vámi se těší  Milada Štursová 
za Parkinson klub a Štěpán Klásek za NO CČSH

Beseda s Věrou
Sosnarovou – 
Přežila jsem gulag
Základní škola U Školek pořádá v úterý 25. září
2018 od 15.00 hodin v Kině Sokol přednášku paní
Věry Sosnarové, ženy, která přežila i se svou
mladší sestrou 20 let neuvěřitelných útrap v si-
biřském gulagu. Její strastiplný příběh je zpraco-
ván v autobiografické knize Krvavé jahody,
kterou si budou moci posluchači po ukončení
besedy zakoupit. Téma přednášky je určeno pro
žáky 8. a 9. tříd, proto nabízíme využití zbylého
prostoru i veřejnosti. Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost a přijďte si poslechnout působivé vy-
právění, jež nenechá nikoho lhostejným. 

Martina Míková

Hasan Zahirovič
o Karlu Čapkovi 
Jak jsme již informovali, chystáme přednášku to-
hoto předního odborníka na osobnost a dílo
Karla Čapka v litomyšlské knihovně. Takže už teď
si zájemci mohou poznačit termín 3. října od
17.00 hod. a téma přednášky „Karel Čapek a rok
1938“. Akce se uskuteční v rámci našeho pro-
jektu Čelem vzad, připomínajícího významné
události uplynulých 100 let jak žákům základních
škol, tak i veřejnosti. 
Karel Čapek v roce 1938 mnohokrát veřejně vy-
stupoval na obranu Československa a demokra-
cie, ale svůj boj prohrál a jen jeho smrt v prosinci
1938 zabránila nacistům jej za jeho odvahu
a statečnost potrestat. Jana Kroulíková

Pozvání na 80. ročník Memoriálu
Karla Podhajského v Litomyšli
Ve dnech 28. – 30. září 2018 se koná 80. ročník
Memoriálu Karla Podhajského. Jeho uspořádá-
ním byl   pověřen Okresní myslivecký spolek Svi-
tavy. Tradičně  bude celý memoriál probíhat
v Litomyšli – rodišti   Karla Podhajského. Cen-
trem bude zámek a jeho bezprostřední okolí.
V pátek odpoledne a večer zde proběhne pre-
zence vůdců se psy, veterinární prohlídka a fo-
tografování. Pocta Karlu Podhajskému u jeho
hrobu na městském hřbitově bude v 17.00 hod. 
Slavnostní zahájení v sobotu 29. 9. v 8.30 hod.
se uskuteční na prvním zámeckém nádvoří.
Práce v honitbách budou v nejbližším okolí Lito-
myšle. Společenský večer v netradičním pojetí
se bude konat v sobotu večer ve Smetanově
domě. Nedělní ukončení opět na prvním zámec-
kém nádvoří. 
Tak jako v minulosti, i letos věnujeme přípravě
memoriálu mnoho úsilí a péče. S přípravou jsme
začali již v loňském roce. Jmenování „organizač-

ního štábu“ se uskutečnilo v létě 2017, jeho první
schůze se konala v září. Vše probíhá bez vý-
znamnějších komplikací, velké starosti nám dělá
mimořádné sucho, neboť plánované krytiny již
nyní nejsou použitelné. Také vodní práce, přes-
něji řečeno umístění disciplín, dozná podstat-
ných změn. 
Přes tyto potíže organizační výbor pracuje velmi
odpovědně, s maximálním úsilím a my pevně vě-
říme, že 80. ročník MKP proběhne zcela regu-
lérně a úspěšně. Jsme přesvědčeni, že si
účastníci od nás odvezou ty nejhezčí kynolo-
gické zážitky. Neméně příjemná a milá budou
také setkání s přáteli, mnohdy i po několika le-
tech. 
Součástí memoriálu bude výstavka zaměřená na
mysliveckou kynologii a myslivost v době půso-
bení K. Podhajského v Litomyšli a v době poz-
dější, která bude tentokrát umístěna ve
Smetanově domě. Pro účastníky máme připra-

veno ubytování a také dostatek stravovacích
možností, a to jak v centru, tak v honitbách.
Organizační výbor i mnoho myslivců, především
z okolí Litomyšle, přistupuje k přípravě memori-
álu s radostí a potěšením a také s přesvědčením,
že k nám do starobylé a krásné Litomyšle přije-
dete v hojném počtu. Velice se na vás těšíme.

Miroslav Matějka, OMS Svitavy

Nabídka práce:
Do zubní ordinace v Litomyšli 

přijmeme recepční 
na plný / částečný pracovní úvazek 
od 1.10. Praxe není podmínkou, rádi zaučíme. 
V případě zájmu zašlete svůj životopis 
na vojtechmartinec@seznam.cz
Ordinace dr. Martince, Litomyšl



1. 9. So 17.00 Pendl na zámeckém návrší – koncert, vstup zdarma • El lamíno café tel. 733 522 488
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

2. 9. Ne 16.00 Bohoslužba na dvorku – s farářem Českobratrské církve evangelické Václavem Hurtem • Evropské školicí centrum tel. 461 615 058
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
6. 9. Čt 17.00 KJČ: O podzimním výletu – informace o výletu do Doudleb nad Orlicí a jejich renesančním zámku • Restaurace Slunce tel. 724 024 708
7. 9. Pá 8.00-16.30 Prodej vyřazených knih a knižních darů – součástí bude i výtvarná dílna pro děti • Městská knihovna tel. 461 612 068

14.00-23.00 Litomyšlské dvorky – dvorky ožijí uměním • Různá místa v Litomyšli tel. 720 972 258
17.00 Po stopách řádu zbožných škol – komentovaná prohlídka chrámu Nalezení sv. Kříže a přilehlé koleje • Piaristický chrám tel. 727 878 444
22.00 Music párty – dj Davdidak, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

8. 9. So 8.00-11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 602 202 580
8.30-10.00 a 10.30-12.00   Kultura jazyka a umění rétoriky – motivační semináře vždy pro šest zájemců pro každý běh • Nový kostel tel. 604 947 739
9.30-12.00 Svět fantaskních bytostí a zvířat – tvorba z netradičních materiálů (kov, korálky…), 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
10.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města s překvapením – sraz u IC, zdarma • Smetanovo náměstí tel. 461 612 161
12.00 13. FishFest – rybí hody a hudební festival (Andrew Sychra, The Atavists, Machos Burritos), vstup zdarma • Sportovní areál za sokolovnou
13.00-22.00 Litomyšlské dvorky – dvorky ožijí uměním • Různá místa v Litomyšli tel. 720 972 258
14.00 Do všech koutů návrší – v rámci komentované prohlídky se podíváte na běžně nepřístupná místa • Chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
17.00 Cigler/Motyčka: Událost místa – komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy • Galerie Miroslava Kubíka tel. 602 771 145
22.00 After FishFest párty – 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

9. 9. Ne 10.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města s překvapením – sraz u IC, zdarma • Smetanovo náměstí tel. 461 612 161
13.00-22.00 Litomyšlské dvorky – Mariánská ulice plná umění • Mariánská ulice tel. 720 972 258
16.00 Kdo křehkost k pohybu probudil – komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Zuzanou Tomanovou • dům U Rytířů tel. 461 614 765

10. 9. Po 15.00 Schůzka Klubu astronomů • Městská knihovna tel. 461 612 068
11. 9. Út 14.30 Schůzka Klubu deskových her • Městská knihovna tel. 461 612 068

20.00 Ondřej Smeykal: Výprava 2018 – s akustickou hudbou a meditací, 290 Kč • Piaristický chrám tel. 605 147 812
12. 9. St 18.00 Psychopati mezi námi – přednáška Mudr. Radima Honzáka • Gymnázium A. Jiráska – aula tel. 461 612 263
13. 9. Čt 13.30 Škola děti volá – čtení s babičkou Marcelkou • Městská knihovna tel. 461 612 068

18.30 Beseda s MUDr. Janem Hnízdilem – povídání o zdraví a nemocech lidí i celé společnosti; již vyprodáno • Smetanův dům tel. 605 147 812
14. 9. Pá 9.00-17.00 Access Bars – kurz s Lucií Haškovou, nutná rezervace předem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

9.00-17.30 Výklady karet – Emílie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
17.00 Výtvarná Litomyšl ´18 – vernisáž tradiční výstavy nazývané též salon • dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.00 Mydy Rabycad – koncert, vstupné 210 Kč předprodej / 260 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

15. 9. So 17.00 VeKa – koncert křesťanské kapely, hudební žánr pop-rock • Toulovcovo náměstí tel. 461 612 263
17.00 Do zahrady – první ročník dokumentárního mini-festivalu • Státní zámek Litomyšl – prostor vedle El lamio café tel. 777 100 897
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

16. 9. Ne 9.30 Hand of Hope – představení projektu Kmotrů pro děti z dětských domovů • Nový kostel tel. 604 947 739
17. 9. Po 17.00-20.00 Výchova dětí – kurz Ing. Pavla Poloka • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

19.00  Slavnostní předání cen purkmistra Laška a Plakety rady města – hudební doprovod, vstup zdarma • Smetanův dům
19. 9. St 16.00 Férový piknik – happening na podporu myšlenky fair trade a lokální produkce • Klášterní zahrady tel. 461 612 385

18.00 Proměny nesvobody 1938-1953 – přednáška Jiřího Padevěta, historika, spisovatele a ředitele Nakl. Academia • Gymnázium A. Jiráska – aula
20. 9. Čt 16.00 Květinová show – 16. ročník, přehlídka květinových modelů a svatebních kytic, vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 313 611
21. 9. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Bydlení v Litomyšli III – tématická prohlídka města s průvodcem, vstup zdarma • sraz u ČSOB tel. 461 614 765

19.00 O teologických základech liturgického slavení – přednáška prof. Kunetky pro širokou veřejnost • Nový kostel tel. 604 947 739
19.00 MSL: Zahajovací koncert slavných filmových melodií – H. Robinson & BBQ Quartet, Varhan Orchestrič Bauer, 70/150 Kč • Smetanův dům
21.00 MSL: Leonard Bernstein 100. narozeniny – happening spojený s vernisáží interaktivní výstavy • Smetanův dům tel. 777 010 250
22.00 MSL: Movie Music Firework • na mostě před Smetanovým domem tel. 777 010 250
22.22 MSL: Cinema Fashion – nenapodobitelná módní show šesti světových návrhářů • Smetanův dům tel. 777 010 250

22. 9. So 8.00-17.00 Starodávný jarmark – tradiční řemeslné trhy, prezentace DDM Litomyšl a hudební doprovodný program na pódiu • Smetanovo náměstí
9.00-17.00 Autopatie I. – kurz s Jiřím Čehovským • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00-16.00 MSL: Pall Mall Art – hudební vystoupení, autorská čtení, slam poetry, divadelní inscenace, projekce • Smetanův dům a okolí tel. 777 010 250
14.00-21.00 1. litomyšlská spacák párty – netradiční hry, hudba, pohoda se spacákem, vstup zdarma • zámecký park tel. 777 100 897
21.00 Dance párty – dj Magdi-da, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

23. 9. Ne 10.00 MSL: Divadelní matiné: Černošská pohádka – slavnostní derniéru pohádky uvádí Divadlo Drak, vstupné 40 Kč • Smetanův dům 
24. 9. Po 17.00-20.00 Výchova dětí – kurz Ing. Pavla Poloka • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

19.00 Tajemství Eucharistie – římskokatolický duchovní představí tajemství Eucharistie, Večeře Pánovy v pojetí své církve • Nová městská síň
25. 9. Út 15.00 20 let utrpení v sibiřském Gulagu – beseda s Věrou Sosnarovou, vstupné dobrovolné • Kino Sokol tel. 461 613 032

15.00 Schůzka Klubu historiků • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Africké návraty manželů Karlíkových – vyprávění a promítání o cestě po Africe • Husův sbor tel. 724 704 977

26. 9. St 9.00-17.30 Numerologie – poradenství s Annou Hanákovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
27. 9. Čt 16.30 Poznej svého svatého – happening na Smetanově nám. završený na Toulovcově nám. poděkováním za časy minulé a prosbou za časy budoucí

17.30 Večer s galerií: Unotrio – koncert • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00-20.00 Otevřená hodina improvizace s Paleťákama – sebepoznávací kurz improvizace, 100 Kč • Klášterní zahrady tel. 777 100 897
21.00 Music párty – 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

28. 9. Pá 11.00 Svatováclavský Brunch – neomezená konzumace z rautového stolu • Hotel Aplaus – restaurace Bohém tel. 461 614 900
17.00 Zámek 1568 – vernisáž výstavy ke 450 letům od položení základního kamene zámku v Litomyšli • Regionální muzeum tel. 461 615 287
20.30 ArchiMyšl: Noční architektonická prohlídka Zámeckého návrší • Piaristický chrám tel. 727 878 444

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



28. 9. Pá 21.00 Dance párty – 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
29. 9. So 8.00 ArchiMyšl: Děkovná mše svatá - v kapli archanděla Michaela • Státní zámek Litomyšl tel. 461 653 333

10.00 a 11.00 ArchiMyšl: Prohlídka Augustovy tiskárny - objekt bývalé tiskárny čekají lepší časy a vy můžete být od začátku u toho • Šantovo nám.
10.00-12.00 ArchiMyšl: Den otevřených dveří univerzitní knihovny - vstup volný • Piaristická kolej - přístavba tel. 466 036 590
10.00-17.00 ArchiMyšl: Den otevřených dveří Fakulty restaurování - přijďte nahlédnout do ateliérů i koleje • Jiráskova ul. tel. 466 036 590
13.00 ArchiMyšl: Koment. projížďka po stavbách moderní architektury - provází městská arch. Z. Vydrová, 80 Kč • od sochy B. Smetany
14.00 ArchiMyšl: Zámek Litomyšl pohledem stavitele – koment. prohlídka zámku i běžně nepřístupných prostor, vstupné 150 Kč • zámek 
14.00-18.00 Kurz Reiki 1. – David Bulva • Faltysovo knihkupectví
16.00 ArchiMyšl: Architektonická prohlídka Zámeckého návrší – sraz v chrámu • Piaristický  chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
16.00 ArchiMyšl: Na víno se Zdeňkem Sklenářem - na téma 1art a 2art, Z pohádky do pohádky..., vstup volný • Coworking Kočárovna tel. 461 653 333
18.00 ArchiMyšl: Na pivo s architekty na téma hist. vývoj zámeckého návrší - moderuje P. Kvapilová, vstup volný • Zámecký pivovar
19.00 Punk v Kotli 5 – koncert (Upside Down!cz, Tass, Volant, Punk Floid), afterpárty s Dj Saurusem, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 ArchiMyšl: 2. Městský swingový ples v teniskách - hrají The Mole´s Wing Orchestra, tančí a swing vyučují Swing Busters • Zámecké návrší

30. 9. Ne 10.00 ArchiMyšl: Zámecký pivovar za časů Františka Smetany – komentovaná prohlídka, sraz u zámeckého IC, zdarma tel. 461 615 287
1. 10. Po 8.00-17.00 Nonstop čtení – v rámci Týdne knihoven • Městská knihovna tel. 461 612 068

17.30 ArchiMyšl: Uroboros polystyren – workshop s Janem Mladovským • Chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
18.00 ArchiMyšl: Polystyren? – přednáška s diskuzí, vystoupí RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. a ing.arch.ing. Jiří Vítek • Piaristický chrám tel. 727 878 444

3. 10. St dopoledne Dášeňka Karla Čapka – přednáška Hasana Zahiroviče, v rámci Týdne knihoven • Městská knihovna tel. 461 612 068
8.30 Průvod masek – v rámci Týdne knihoven • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Karel Čapek a rok 1938 – v rámci Týdne knihoven • Městská knihovna tel. 461 612 068

4. 10. Čt 9.00 Beseda s Janou Jůzlovou – beseda s autorkou knihy "Světoví Češi", v rámci Týdne knihoven • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.30 562. LHV – Me and my cello. Alžběta Rolečková a Velký swingový orchestr Č. Třebová – koncert, 150 Kč • Smetanův dům

5. 10. Pá 20.00 Doctor Victor – koncert, afterpárty • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 10. So 19.00 Bára Basiková Symphony – koncert, vstupné 390-530 Kč • Smetanův dům tel. 461 312 655

21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
7. 10. Ne 15.00 Čiperkové – nejpopulárnější dětská kapela v ČR, zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy, vstupné 140 Kč • Smetanův dům

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-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 30. 9. Přijďte si zaplavat – zábavná výstava o dějinách litomyšlské plovárny • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 30. 9. Městská obrazárna: stálá expozice – výstava děl ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Městská obrazárna, zámek • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 30. 9. Za oknem mrazilo srpnové slunce... Rok 1968 v Litomyšli a dobový životní styl – výstava • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 30. 9. Krištof Kintera: Jsem kus klacku natřenej na bílo – výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 11-18
do 30. 9. Zase/to/um/pr/um – výstava • Zámecká jízdárna • Út-Ne 10-18
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 jsou Václav Cigler a Michal Motyčka • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
do 28. 10. Ludmila Jandová: Xénia Hoffmeisterová – výstava • White Gallery • So-Ne 13-17 (září-říjen)
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-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 30. 11. Jsme 100 – instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky ve veřejném prostoru • Různá místa v Litomyšli
do 31. 12. Jan Mladovský: Uroboros polystyren – výstava • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
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 na tel. 604 672 854
od 3. 9. do 29. 9. Dětské knížky našich babiček a dědečků – výstava knih • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 15. 9. do 4. 11. Výtvarná Litomyšl ´18 – tradiční výstava nazývaná též salon • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 20. 9. do 23. 9. Mladá Smetanova Litomyšl – 45. ročník festivalu klasické hudby, divadla a jazzu pro mladé publikum • Různá místa v Litomyšli
od 22. 9. do 23. 9.              Tradiční výstava drobného zvířectva – drůbež, holubi, králíci, exotické ptactvo • Chovatelská stanice (ul. T. G. Masaryka) • So 8-17, Ne 8-12
od 24. 9. do 18. 10. Republika československá 1918-1939 – putovní výstava • Toulovcovo náměstí
od 27. 9. do 28. 10. (O)kraje – výstava kreseb a maleb z okolí Litomyšle a Kuksu • Červená věž v areálu Fakulty restaurování • Po-Pá 8-15
od 29. 9. do 4. 11. Zámek 1568 – výstava ke 450 letům od položení základního kamene zámku v Litomyšli • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17

VÝSTAVY

do 16. 9. Z pohádky do pohádky: Vlezu, přelezu, lezu, slezu, vylezu – letní propojení 1ar´t a 2 ar´t lávkou motivující ke sportovnímu výkonu • 1ar(t)
do 30. 9. Letní dětská herna – oblíbené hrací koutky a tvoření pro děti, ale také k létu patřící „vodní radovánky“ • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 6. 9. do 7. 9. Současnost a perspektivita sociální péče ve společnosti 21. století – dvoudenní konference • Zámecké návrší • 8.00
od 7. 9. do 9. 9. Litomyšlské dvorky – v průběhu těchto dnů ožijí některé dvory a dvorky v historickém jádru města Litomyšl • Různá místa v Litomyšli       
od 8. 9. do 9. 9. Dny otevřených dveří památek – zdarma nebo za výhodné vstupné můžete navštívit vybrané objekty • Různá místa v Litomyšli
od 14. 9. do 19. 9. Oblé řezání – výtvarná dílna pod vedením zkušeného řezbáře Jiřího Janočka • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • vždy 9-12 a 13-17 (kromě pondělí)
od 15. 9. do 16. 9. Kurz výkladu karet – sobota 15. 9. (13.00-18.00) 1. část, neděle 16. 9. (9.00-17.00) 2. část a pátek 28. 9. (10.00-18.00) 3. část • Faltysovo knihkupectví
od 20. 9. do 23. 9. Mladá Smetanova Litomyšl – 45. ročník festivalu klasické hudby, divadla a jazzu pro mladé publikum • Různá místa v Litomyšli
od 22. 9. do 23. 9. Letem světem na Veselce – gastronomické speciality z celého světa • Restaurace Veselka • 11.00
od 28. 9. do 1. 10. ArchiMyšl 2018 – program při příležitosti Světového dne architektury, komentované prohlídky a projížďky, besedy nejen s architekty • Různá místa v Litomyšli
od 28. 9. do 30. 9. Memoriál Karla Podhajského – 80. ročník – vrcholná mezinárodní soutěž ohařů • Různá místa v Litomyšli
od 28. 9. do 30. 9. Projekce filmu o revitalizaci zámeckého návrší • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • Pá a So 10-20, Ne 10-18
od 1. 10. do 6. 10. Týden knihoven • Městská knihovna
od 3. 10. do 6. 10. Studentská jízda • Různá místa v Litomyšli

VÍCEDENNÍ AKCE



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
So  1. 9.  Ant-Man a Wasp ve 3D – film USA, akční/sci-fi/dobrodružný/komedie, 120 min, 130 Kč
Ne  2. 9.  Ant-Man a Wasp – film USA, akční/sci-fi/dobrodružný/komedie, 120 min, 100 Kč
Út, St, Čt  4., 5., 6. 9.  Úsměvy smutných mužů – film ČR, drama/komedie, 95 min, 110 Kč
Pá  7. 9.  Mission: Impossible – Fallout – film USA, akční/dobrodružný/thriller, 150 min, titulky, 120 Kč
So  8. 9. Mission: Impossible – Fallout ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/thriller, 150 min, titulky, 140 Kč
Ne  9. 9.  Mamma mia! Here We Go Again – film USA, muzikál/romantický/komedie, 115 min, titulky, 110 Kč
Út 11. 9.  Děsivé dědictví – film USA, horor/mysteriózní/psychologický/drama, 130 min, titulky, 110 Kč
St, Čt 12., 13. 9.  Chata na prodej – film ČR, komedie/drama, 80 min, 110 Kč
Pá, Ne 14., 16. 9.  Predátor: Evoluce – film USA, akční/dobrodružný/sci-fi/thriller, 120 min, titulky, 130 Kč
So 15. 9.  Predátor: Evoluce ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/sci-fi/thriller, 120 min, titulky, 150 Kč
Út, St 18., 19. 9.  Důvěrný přítel – film ČR/SR – mysteriózní/thriller/drama, 110 min, 120 Kč
Čt 20. 9.  Filmový klub / Projekt 100: Zpívání v dešti – film USA, muzikál/romantický/komedie, 105 min, titulky, 90 Kč
Pá, Ne 21., 23. 9.  Meg: Monstrum z hlubin – film USA, akční/sci-fi/horor/thriller, 115 min, titulky, 110 Kč
So 22. 9.  Meg: Monstrum z hlubin ve 3D – film USA, akční/sci-fi/horor/thriller, 115 min, titulky, 130 Kč
Út 25. 9.  od 19.00 Opera v kině: Vlaštovka – film USA, tituly, 250 Kč
St, Čt 26., 27. 9.  Equalizer 2 – film USA, drama/krimi/thriller, 120 min,m titulky, 100 Kč
Pá 28. 9. od 19.00  ArchiMyšl: Cesta kolem zámku s Olbramem Zoubkem – nejdříve prohlídka kina a v 19.30 bude promítnut dokument (38 min), zdarma
So 29. 9.  Alfa ve 3D – film USA, akční/drama/thriller, 100 min, titulky, 130 Kč
Ne 30. 9.  Jan Palach – film ČR, drama, 125 min, 110 Kč
Út, St, Čt  2., 3., 4. 10.  Po čem muži touží – film ČR, 100 min, komedie, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  1., 2. 9.  Pat a Mat znovu v akci – film ČR, animovaný/rodinný, 80 min, 100 Kč
So  8. 9.  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená ve 3D – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 100 min, 130 Kč
Ne  9. 9.  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 100 min, 100 Kč
So 15. 9.  Úžasňákovi 2 ve 3D – film USA, akční/animovaný/dobrodružný, 120 min, 130 Kč
Ne 16. 9.  Úžasňákovi 2 – film USA, akční/animovaný/dobrodružný, 120 min, 100 Kč
So, Ne 22., 23. 9.  Kubík hrdina – film Island/Belgie, animovaný/dobrodružný/rodinný, 90 min, 110 Kč
So 29. 9.  Yetti: Ledové dobrodružství ve 3D – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 100 min, 130 Kč
Ne 30. 9.  Yetti: Ledové dobrodružství – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 100 min, 110 Kč

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

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 Černá hora
8. 9.                  So               10.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Jiskra Holice – KP II. třída, ženy • Volejbalové kurty Líbánky
15. 9.               So                                         Skokový veřejný trénink a Hobby soutěže – pony, 70-110 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá
16. 9.               Ne             9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FK Agria Choceň – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             13.45                  Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Spartak Slatiňany – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             16.30                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. MFK Chrudim B – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
22. 9.             So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Chrudim – KP II. třída, ženy • Volejbalové kurty Líbánky
22. - 23. 9.                                   Podzimní jezdecké závody – OM seniorů, ml. jezdců, družstev a pony /Z – S**/ • Jízdárna – Hřebčín Suchá
23. 9. Ne              10.00 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Tesla Pardubice – KP II. třída, ženy • Volejbalové kurty Líbánky
29. 9. So             10.00 Jezdecké hry pro děti – finále, JZ a parkury 40-70 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. ŽSK Třemošnice – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Pardubičky – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
30. 9.              Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
7. 10.               Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. TJ Lanškroun – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Od pondělí 3. září do 16. září bude plovárna otevřena pouze za
hezkého počasí a to v omezeném podzimním režimu – pouze
solárně dohřívaný 25 m bazén a tobogán. V krytém bazénu
proběhne pravidelná odstávka od 3. do 16. září 2018 a pro ve-
řejnost bude krytý bazén v tyto dny uzavřen.
www.bazen-litomysl.cz

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

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

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

 Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra FILA u zimního stadi-
onu:
• 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

 Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Jemná jóga s Janou Krejzovou
• Út 18.30-19.30
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• St 17.00 
Jóga s Petrou Polákovou
• Pá 15.00-16.00 Jóga pro seniorky
• Pá od 21.9. vždy od 16.30-17.30 Hormonální jóga
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
www.anahatayoga.cz

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
info o 45 min. lekcích na tel.: 724 033 548

SPORT, CVIČENÍ



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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-18.00 So-Ne 9.00-14.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       Po 10.00-15.00 Út-Ne 9.00-16.00

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

Nově v nabídce: Stolní kalendář Litomyšl 2019

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       21.9.-28.10.        Šestinedělní cyklus oslav 100 let výročí vzniku republiky – každý víkend, více na web. stránkách obce a na FB
BYSTRÉ                        1. 9. 13.00               Zámecké slavnosti – taneční představení Šachy, Rytmická skupina DNZ Bystré, soutěže a hry pro děti, ve 20 hod. AC/DC Czech revival
                                   22. 9. 19.00            Deskový statek – nadčasová komedie Václava Štecha z počátku 20. století, předprodej lístků v IC 
                                             28. 9. 13.00            Pivní triatlon – start od Pohostinství p. Hanusové, startovné činí 150 Kč, kategorie muži, ženy a junioři
DOLNÍ ÚJEZD                8. 9.                         Dolnoújezdské vinobraní – hraje Melodie Trpín, vstupné 60 Kč • přírodní areál v Bořkově
                                   9. 9. 14.00               Jízda zručnosti a kuličkyáda – pro děti různého věku • parkoviště na Rovince
                                             16. 9. 16.00             Podvečer v Dolnovankou – před DPS hraje dechová hudba Dolnovanka, při nepřízni počasí se akce nekoná
JEDLOVÁ                              8. 9. 17.00                Jedlovské muzikální tradice – čtvrtý ročník, Katapult a Jelen, následuje zábava s Rytmikem Jedlová, vstupné v předprodeji 330 Kč
LUBNÁ                                 22.9. 10.00              Lubenská šťopička – 10. ročník • začátek u Pálenice a od 14.00 program v KD Skalka
OLDŘIŠ                                2. 9. 14.00               Běh na Lucký vrch a zpět + Pivní běh – sportovní odpoledne pro všechny, startovné 50 Kč, děti do 15 let zdarma • za Orlovnou
                                   22. 9. 14.00            Drakiáda v Oldřiši • na kopci za školou
POLIČKA                             17. – 22. 9.           Mime Fest 2018 – 7. ročník mezinárodního festivalu pantomimy, www.mimefest.cz 
                                   29. – 30. 9.        Svatováclavské slavnosti na Svojanově – www.svojanov.cz
                                             30. 9. 15.00            Karel Kahovec a George & Beatovens – koncert • Tylův dům
SEBRANICE                       7. 9. 15-19                Výroba postaviček z kukuřičného šustí – kurz vede Lenka Kmošková, přihlášení na tel. 604 590 474 • Sebranice Světnice č.p.8
                                   14. 9. 15-19             Výroba ozdob ze slámy – kurz vede Dagmar Kuncová, přihlášení na tel. 604 590 474 • Sebranice Světnice č.p.8
                                             28. 9. 13.30            Živý obraz u kolejí na Kněžství mezi Sebranicemi a Lubnou – zúčastněte se živého obrazu v dobovém oblečení
                                             29. 9. 10-16             Den řemesel – pečení chleba v peci, výroba keramiky, mletí mouky aj., vstupné dobrovolné, pořádá SAN • zahrada domu Sebranice č.p.8

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             27. 8. – 1. 9. 8-18 Řezbářský Memoriál Aloise Petruse – téma včelí kláty a POHYB 2. možnost sledovat řezbáře při práci  • Svitavský stadion 
                                   2. 9. 9-17                  Pouť ke svatému Jiljí • náměstí Míru 
                                             29. 9. 14.00            Svatováclavský vinný košt – Frgál, Lucie Redlová & Garde, Janko Kulich & Kolegium, Dick O´Brass, Green Smĺtroll • náměstí Míru 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    1. 9. 14.30                Kejkle a kratochvíle – historický průvod, kejklíři, šermíři, souboje, pohádky, TEMPUS historická hudba trochu jinak a další • nám. TGM 
                                             2. 9. 20.00              Tři v háji – láska versus sex v komedii o vztazích během krize středního věku vstupné 200 Kč • nádvoří zámku
                                   8.-9.                        Dny evropského dědictví – vybrané zámecké expozice přístupné za nižší vstupné než normálně • zámek 
                                             20. 9. 19.00            Smím prosit? – vstupné 230 Kč, předprodej od 3. 9. v 16 hodin, komedie, hrají: Jan Révai, Kateřina Janečková, Filip Čapka... • kinosál muzea
VYSOKÉ MÝTO                  7. – 9. 9.                Městské slavnosti • různá místa ve Vysokém Mýtě 
                                   7. – 30. 9.             Výtvarný salón ZUŠ Královských věnných měst – vernisáž 7. září, www.vysoke-myto.cz • ZUŠ Vysoké Mýto

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          28. 9. – 28. 10. Čekání na Václava – festival velkých malých divadel • Klicperovo divadlo
CHEB                           8. 9.                        Babí léto v Krajince – tradiční folkový festival
JINDŘICHŮV HRADEC     22. 9.                     Svatováclavské slavnosti – řemeslný jarmark, vinaři, hudební vystoupení • náměstí Míru
KUTNÁ HORA                    8. 9.                        Vinobraní na Kačině – dožínky – burčák a vína z produkce vinařů z Moravy, Čech i ze zahraničí
POLIČKA                      17. – 22. 9.          Mime Fest – 7. ročník mezinárodního festivalu pantomimy, divadelní představení, mimové v ulicích města, workshopy
TELČ                                     7. – 8. 9.                Den otevřených dveří památek – telčské památky se otevřou všem, koncerty, výstavy i expozice, charitativní cyklojízda
TŘEBOŇ                              22. 9.                       Jihočeský festival zdraví – celodenní kulturní, společenský i osvětový program, letos na téma hlava, mozek, rozum 

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Férový piknik
v Klášterních
zahradách
Začátek školního roku je na Základní škole Zá-
mecká již několik let spojen s akcí, která si mezi
Litomyšlany postupně získává oblibu – s Féro-
vým piknikem v Klášterních zahradách. Ten le-
tošní se uskuteční ve středu 19. září od 16 hodin. 
Férový piknik je happeningem na podporu myš-
lenky fair trade a lokální produkce, na kterém
můžete získat základní informace o fair trade,
ale také ochutnat fairtradovou kávu, čaj, pří-
padně další výrobky. Ale nejen to! Piknik totiž
Základní škola Zámecká pořádá ve spolupráci
s Rettigovkou, která vždy připraví něco ze svých
dobrot, a také s Rodinným centrem Litomyšl,
díky němuž mají děti k dispozici řadu her. Tak
tedy neváhejte a přijďte si 19. září užít příjemné
odpoledne do Klášterních zahrad. Těšíme se na
vás! Stanislav Švejcar, ZŠ Litomyšl, Zámecká

Chovatelé zvou
na výstavu
Česky svaz chovatelů ZO Litomyšl vás srdečně
zve o víkendu  22. – 23. 9. 2018 do svého areálu
na ul. T. G. Masaryka 1253 za bývalou aukční
halou.
V sobotu od 8.00 do 17.00 hod.  a v neděli od
8.00 do 12.00 hod. se zde bude konat místní vý-
stava drůbeže, holubů, králíků a exotického
ptactva a trh zvířat  s možností jejich nákupu.
V rámci výstavy se opět uskuteční soutěž
o Pohár starosty města, pro návštěvníky bude
připraveno občerstvení, bohatá dětská tombola
a příjemné prostředí chovatelského areálu, který
se chovatelé snaží celoročně zvelebovat.
Stanislav Boštík, předseda ZO ČSCH Litomyšl

Pochod rytíře
Toulovce
Organizátoři  zvou 29. 9. 2018 všechny příznivce
malé i větší turistiky do skal, lesů a romantických
zákoutí na tradiční Pochod rytíře Toulovce.
Autobusy (zdarma) odjíždí od Zlaté Hvězdy
v 7.30 hod. přes Dolní Újezd a v 8.30 hod. přes
Morašice. Odjezdy zpět budou upřesněny v prů-
běhu dne.
Parkování pro osobní auta bude na označeném
místě za Novou Vsí nad Vranicemi.
Start (od 8.00 hod.) a cíl (do 16.00 hod.) v areálu
ubytoven TJ Jiskra Litomyšl ve Vranicích.
Po zdolání 8 – 16 – 30kilometrové trasy obdrží
všichni účastníci diplom a originální medaili, rytíř
Toulovec nejmenším turistům vydá i část svého
zlatého pokladu. K dobré náladě zahraje kapela
Ahaswer, zajištěno bude bohaté občerstvení
včetně doprovodného programu.

Dana Kmošková

přední český dodavatel komerčních 
tiskovin se sídlem v Litomyšli

ženy a muže na pozice:přijme
pracovnice knihárny

strojník 

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

výroba kalendářů, polepování bloků, vlepování, balení
Co očekáváme: pečlivost a manuální zručnost

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

chuť učit se novým věcem

Kontakt: Josef Kopecký – kopecky@hrg.cz, mobil: 606 627 424

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

Příklady z firemních benefitů:  stravenky v hodnotě 80 Kč/den, příplatky 
za odpolední a noční směnu nad rámec zákona (odpolední +10 Kč/hod., 
noční +20%/hod.), výkonostní prémie, prémie za splnění plánu firmy, 
možnost domácí práce, různé firemní akce atd.

Nástup možný ihned

Úvazek – dohoda o provedení práce • ranní nebo odpolední směna 
Co vás čeká:  pomocné práce v knihárně – balení zakázek, pomoc u strojů, aj.

Kontakt: Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat
na email - jindra.smejdova@hrg.cz
nebo tel. 461 552 531, mobil 606 071 630,
případně se u nás osobně zastavte 
v H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1203, Litomyšl

Nástup možný ihned

Přijďte se podívat. Za návštěvu nic nedáte! www.hrg.cz

brigáda v tiskárně
hledáme
• studenty středních škol
• maminky na mateřské dovolené
• důchodce 



Vzpomínková jízda 2018 
Ve dnech 10. až 12. srpna 2018 pořádal Veterán
klub Litomyšl společně s Czech Bugatti Clubem
pod záštitou města Litomyšle, náměstka hejt-
mana Pardubického kraje Michala Kortyše
a Vladimíra Junka ve spolupráci se Státním
zámkem Litomyšl 3. ročník Vzpomínkové jízdy
na Elišku a Čeňka Junkovy. Zúčastnilo se ho 77
automobilů a 28 motocyklů z České republiky,
Slovenska a Rakouska. 
Od pátečního odpoledne probíhal příjezd a re-
gistrace účastníků, večer byl zakončen společ-
ným posezením s reprodukovanou hudbou.
V sobotu po krátké úvodní řeči proběhla sa-
motná vzpomínková jízda, která byla letos po-
prvé rozdělena do tří etap a provedla účastníky
Pardubickým krajem. První etapa vedla od lito-
myšlského zámku do Vysokého
Mýta, kde byl pro účastníky při-
praven oběd a prohlídka Regi-
onálního muzea se stálou
expozicí Muzea českého karo-
sářství s aktuální výstavou ka-
roserií firmy Oldřicha Uhlíka. Po
obědě se posádky vydaly přes
Choceň a Doudleby nad Orlicí
do Potštejna. Zde byly stroje
zaparkovány v zámeckém
areálu a u místního pivovaru
Clock. Odtud poté probíhal ko-
mentovaný start do poslední
etapy, která vedla přes Ústí nad

Orlicí a Českou Třebovou zpět do Litomyšle. Od
17.00 hodin byla na druhém zámeckém nádvoří
pro účastníky připravena dobová módní pře-
hlídka, která přilákala i velké množství diváků
z řad široké veřejnosti. Úderem 20.00 hodin byl
zahájen galavečer s živou hudbou, kde byly vy-
hlášeny výsledky a rozdána ocenění ve všech
vypsaných kategoriích. Nedělní den poskytl
účastníkům možnost prohlédnutí kulturních
památek nebo též proletět se horkovzdušným
balónem.
Veterán klub Litomyšl děkuje všem svým part-
nerům, zaštiťovatelům a sponzorům za poskyt-
nutou pomoc při pořádání letošní Vzpomínkové
jízdy. Za VKL Karel Frank

Jubilejní 20. Toulovcovy
prázdninové pátky jsou minulostí
Má-li nějaká akce za sebou 20. ročník, říkává se
o ní, že je zavedená, tradiční, oblíbená či že má
za sebou již bohatou minulost. Věříme, že v pří-
padě celkem jednoho sta sedmdesáti pěti Tou-
lovcových prázdninových pátků v Litomyšli platí
všechna tato synonyma.    
V průběhu let se z Pátků stala neodmyslitelná
součást prázdninové Litomyšle. Špitálek funguje
pátek co pátek nejen jako letní divadelní a kon-

certní scéna, ale také jako místo setkávání. Vě-
říme, že jste si letošní 20. ročník tohoto celo-
prázdninového maratónu pohádek, koncertů
a dobré nálady užili. Děkujeme vám za finanční
dary, které házíte již od roku 2000 do kasičky
kuřátka Pomocníčka. Veškeré vybrané peníze
zašleme na konto Pomozte dětem, které spra-
vuje Nadace rozvoje občanské společnosti. Po-
děkování si zaslouží i celý náš „dream team“
včetně zvukařů, fotografů, nosičů laviček a dal-
ších pomocníků. Velké díky patří i zástupcům
Církve československé husitské, díky kterým
můžeme mít azyl na faře, i katolíkům za mož-
nost využívat kostelík Rozeslání sv. apoštolů.
Děkujeme i sponzorům, kteří podporují Pátky fi-
nančně i materiálně, včetně Pardubického kraje.
Největší poděkování však patří vám, našim pra-
videlným návštěvníkům, díky kterým Špitálek
pravidelně ožívá! 
Těšíme se na viděnou 5. července 2019, kdy spo-
lečně zahájíme v pořadí již 21. ročník Toulovco-
vých prázdninových pátků.  

Za organizátory Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Navrhněte vlastní

čtenářskou placku
Milí čtenáři, po období dovolených a letních
prázdnin se na Vás obracíme s kreativní soutěží.
Navrhněte pro nás čtenářskou placku, která
bude vyvolávat úsměv a touhu ji veřejně před-
vádět (a tím se také přihlásit za člena velké obce
čtenářů). Vaší fantazii se meze nekladou!
Soutěž o nejzajímavější návrh na propagační
button (placku) naší knihovny s tématem knížek
a čtení probíhá od 20. srpna do 29. září a není
věkově omezena.
Svůj návrh odevzdejte v papírové podobě v ja-
kémkoliv oddělení litomyšlské knihovny nebo jej
zašlete na adresu knihovna@litomysl.cz.
Vítězové se mohou těšit jak na knižní ceny, tak
také na originální placky. Těšíme se na Vaše ná-
vrhy. Jana Kroulíková

Růžoffky
s novým
školním rokem
v novém
Běžecká skupina Růžoffky v běhu pro vás již
téměř 3 roky připravuje různé sportovní akce.
Závody pro děti i dospělé, pravidelné tréninky,
sportovní dobročinná setkání. Viděli jsme se
společně na Valentýnském běhu, Běhu s veliko-
nočním zajíčkem, na akci Běháme srdcem, An-
dělském běhu a ve spolupráci s Domem sportu
Stratílek na „Craftovníku“ a Stratílek trail run-
ning Toulovcovy maštale. Velkou část naší čin-
nosti tvoří pravidelné pondělní tréninky a letos
nově i čtvrteční cvičení TRX. 
Za tu dobu jsme se mnohé naučily a mnohé se
nám povedlo. Jsme opravdu rády, že běh se na-
trvalo usídlil nejen v nohách, ale i srdcích Lito-
myšlanů (dobročinné běhy měly vždy veliký
úspěch a nemalou částkou jsme společně pod-
pořili ty, kteří to potřebovali). Nyní je čas zase se
posunout o kousek kupředu.
Od září proto přicházíme s vylepšeným systé-
mem tréninku, aby si na své přišli všichni – od
úplných běžeckých začátečníků až po ty, kteří
mají v nohách tisíce kilometrů. Růžoffky jsme tři,
proto budou i tři tréninkové skupiny. Na co se
můžete těšit?
1. skupinu, což jsou úplní začátečníci, povede
Ola. Začne během střídaným s chůzí, max. 2 –
3 km, cvičením na posílení svalů, které k běhu
potřebujeme, běžeckou abecedou, základy
správného protažení před během i po něm.
Mírně pokročilé bude mít na starosti Jana. Čeká
je běh v mírném, konverzačním tempu, cca 5 km,
intervalový běh, nalezení vlastního tempa pro
delší běhy, kopce, běžecká abeceda, protahovací
cviky. Zkušené běžce bude trénovat Ája. Je třeba
se připravit na  běh v rychlejším tempu, cca 10
km, tempový běh, kopce, intervaly, fartlek, posi-
lovací cvičení na různé svalové skupiny, správné
protažení...
Úvodní protažení, rozcvičení a pár rad bude pro
všechny společné. Poté bude každá skupina tré-
novat podle svého a závěr – protažení po běhu
bude také dohromady. Na trénink si vyčleňte
zhruba hodinu. Novinkou bude testování bot na
vybraných trénincích. O termínech budeme včas
informovat. Vybíhat budeme od Domu sportu
Stratílek, kde bude možno si nechat batohy.
A do svých běžeckých diářů si už teď označte
datum 9. 12. kdy pro vás společně s Domem
sportu Stratílek pořádáme Předvánoční běh.
Věřte, že se je na co těšit!

Ola Radimecká, Andrea Stejskalová,
Jana Ospaldová – Růžoffky v běhu

16



Léto budiž 
pochváleno
Letošní léto nás více než v minulých letech vy-
bízelo k pobytu u vody a na koupališti. Jak jsem
se na vlastní oči přesvědčila, mnozí z nás si
s sebou vzali i knížku nebo časopis, aby si rela-
xaci a odpočinek 
u vody zpříjemnili a doplnili četbou. Je jasné, že
jsme v tomto čase plném slunce dávali přednost
lehčím žánrům a tématům, i když třeba nejčte-
nější časopis Reflex nás rozhodně neušetřil, jak
je jeho dobrým zvykem, vhledu do nejrůznějších
problémů a nešvarů naší lidské společnosti. 
Ze statistiky půjčených knih se dá usoudit, že
více se četbě věnovaly ženy.  Nejčtenějším auto-
rem (nebo spíš autorkou) byla totiž Alena Morn-
štajnová, která „porazila“ ve čtenářské oblibě
i Vlastimila Vondrušku, ovládajícího už několik
let žebříček nejoblíbenějších českých spisova-
telů. Jak je vidět, naše čtenářky si kromě zava-
řování a jiných letních libůstek našly čas i na
dobrou knihu. U mužů nejvíc zabodoval Robert
Bryndza, Brit se slovenskými kořeny i jménem,
autor několika čtivých detektivních románů. Na-
konec je jedno, jestli jste sáhli po dobré detek-
tivce, historickém či psychologickém románu,
anebo poutavém autobiografickém příběhu. Dů-
ležité je, že Vám čtení přinášelo radost a potě-
šení. A to přece vůbec není v dnešním
rozporuplném světě málo…
Tak pěkné poprázdninové čtení, přátelé…

Jana Kroulíková

Řádková inzerce
 Hledá se babička, Litomyšl. Dobrý den, pro

svoje dvě holky (7 a 2 roky) hledám milou, hod-
nou, aktivní babi klidně i s dědečkem,  která
nemá třeba vlastní vnoučata a chybí ji vlastní.
Uvítáme babičku, která je schopná přijmout cizí
za své a nebude vadit,  když ji holky budou oslo-
vovat babi, na společné výlety,  trávení volného
času a občas na výjimečné hlídání když si budu
potřebovat odskočit k dr.či nějaké vyšetření.
Máme ještě dva psy a dva křečky. Už jsem hle-
dala cca rok a něco zpět, ale bohužel vždy se mi
ozval někdo z dálky a já bych uvítala spíše  ně-
koho po ruce. Tak snad se tentokrát někdo ozve:)
Kontakt: hlavinkova3@seznam.cz nebo tel. 605
448 276

 Prodám starož. křeslo červený samet masivní
dřevo tmavé za 400 Kč. Tel. 739 307 646.

 Koupím starý šicí stroj s litinovým podstav-
cem k dekoraci, za rozumnou cenu. Nutný váš
dovoz. Tel. 739 307 646.

 Do sbírky koupím starou panenku či med-
vídka z dob našich babiček a prababiček. 
Tel. 739 307 646.

Litomyšlané
věnovali na Konto
Bariéry přes
15 tisíc korun
Projekce Kinematografu bratří Čadíků, které se
uskutečnily v prvním srpnovém týdnu, přilákaly
na Smetanovo náměstí každý večer několik set
diváků. I přes velká vedra Litomyšlané věnovali
na charitu více než v loňském roce. Na dobrovol-
ném vstupném, jehož výtěžek byl věnován na
konto Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, se v Li-
tomyšli vybralo 15.128 Kč korun.

Prokop Souček, Smetanův dům
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MÍCHACÍ CENTRUM             Architectural Coatings EMEA

• Vysoce kvalitní fasádní barvy a probarvené omítky za super ceny
– akrylátové, silikonové, silikátové
– na počkání vypočítáme spotřebu a cenu dle m2 Vaší fasády
– silikonové probarvené omítky v září se slevou 34%

• Syntetické a vodouředitelné barvy 
• Míchání lazurovacích laků 
• Malířské barvy ve více než 20 000 odstínech
– nová barevná řada ESSENCE s kolekcemi LAV MI

NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR
• Nátěrových hmot na ochranu a zkrášlení dřeva
• Barev na kov – jednovrstvých i klasických
• Autolaků a ostatních barev ve spreji

TAPETY
• Samolepící, vinylové, vliesové a papírové
• Nové módní vzory – výběr z 6 katalogů různých firem

KAŽDÝ MĚSÍC SLEVOVÉ AKCE

Smetanovo nám. 85,  Litomyšl, tel.: 461 612 509
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Litomyšlská univerzita třetího věku
Na zimní semestr akademického roku 2018/2019
jsme připravili přednáškový cyklus, který bude
ve znamení významných historických zastavení
našich dějin, jak jinak než v letech končících os-
mičkou. Dále jsou v nabídce dva intenzivní, prak-
tické kurzy. Jemná jóga pod vedením osvědčené
lektorky Jany Krejzové a Kreativní floristika
s Ing. Evou Klabanovou.

„Osmičkové mezníky“

27. 09. 2018 čtvrtek v 14.30 hod. 
1458: Korunovace Jiříka z Poděbrad českým
králem
Přednáší: PhDr. František Šebek
Místo konání – zámecký pivovar

11. 10. 2018 čtvrtek v 14.30 hod. 
1848: Zrušení poddanství 
aneb Společnost na prahu nové doby 
Přednáší: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Místo konání – zámecký pivovar

25. 10. 2018 čtvrtek v 14.30 hod. 
1938: Rok 1938 v Československu a ve světě
Přednáší: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
Místo konání – zámecký pivovar

Bude upřesněno 
1948: Počátek komunistické diktatury v ČSR
Přednáší: Mgr. Jiří Uran, Ph.D.
Místo konání – zámecký pivovar

22. 11. 2018 čtvrtek v 14.30 hod. 
1968: Socialismus s lidskou tváří? 
Touhy a realita pražského jara 
Přednáší: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Místo konání – zámecká jízdárna

Doprovodný program:
10. 10. 2018 středa – Zájezd Čechy po Kosířem
06. 12. čtvrtek v 14.30 hod. – Slavnostní pře-
dání osvědčení absolventům z let 2015 – 2018

„Jemná jóga“
Lekce jemné jógy budou mít nenáročný průběh

s pomalým a klidným cvičením. Začnou celko-
vým zklidněním a přes průpravné cviky přejdou
k jógovým ásanám a dle možností i k výdrži
v dané pozici. Mezi pozicemi budou zařazovány
krátké pauzy pro zklidnění. Závěrem každé lekce
bude delší relaxace. Základem cvičení je vědomý
pohyb a zaměření pozornosti k vlastnímu de-
chovému rytmu. Jedná se o 10 lekcí (20 vyučo-
vacích hodin) Cvičení bude probíhat vždy v úterý
od 10.00 hod. v prostorách Centra Spontanea.
Začínáme 2. 10. Kapacita kurzu je omezena na
12 osob.

„Kreativní floristika“
V kurzu se seznámíte se základními floristickými
disciplínami, vše prakticky vyzkoušíte a svými
díly si zkrášlíte svůj domov.  Jedná se o čtyři
lekce po čtyřech vyučovacích hodinách (celkem
16 vyučovacích hodin). Čeká vás vypichovaná
nádoba z živého materiálu, vázaná kytice, ad-
ventní věnec, vánoční svícen do interiéru. Lekce
budou probíhat od října do prosince v předná-
škovém sálku Městské knihovny Litomyšl.

Studentem se stává každý, kdo řádně vyplní přihlá-
šku a zaplatí školné (přednáškový cyklus 250 Kč;
Jemná jóga 500 Kč; Kreativní floristika 600 Kč.)
Přihlášky a placení školného: 
V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smeta-
novo nám. 50, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od
8.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.00 hod. Přihlášky
přijímáme od 10. 9. do 21. 9. nebo do naplnění
kapacity.
Změna programu vyhrazena.

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

Iva Pekníková

Marek Ščotka
Letos v říjnu opět zavítá  po několika letech do
Litomyšle Marek Ščotka, lektor, alternativní dia-
gnostik a etikoterapeut. V centru Spontanea
tentokrát nabídne pestrý program osobních
konzultací, přednášek a certifikovaného kurzu
v rámci víkendového přednáškového turné. Udě-
lejte si čas a přijďte se zúčastnit.
Turné nese podtitul „Konec rodových zátěží
a opakování nechtěných osudů a zdraví po před-
cích“. Všechny akce turné budu k tomuto podti-
tulu směrovat a dělat vám jasno ve věcech, které
znáte a řešíte snad každý den. Naučte se vidět
a rozplétat souvislosti mezi tím, jak to fungovalo
u vás doma v mateřské rodině, jak si vedete
v dospělém životě, v práci a jak fungujete ve
vlastní rodině. Objevíte spoustu fascinujících po-
dobností. Uvědomíte si, jaké věci na vás napá-
chali rodiče a předkové a jaké věci pácháte vy na
svých partnerech, dětech a lidech, se kterými
jste v kontaktu. To vše přímo souvisí také s vaším
zdravím, psychikou i duchovnějšími rovinami. Na
programu bude mimo jiné přednáška Vztahy
podle znamení a živlů, certifikovaný kurz Ro-
dinné trojúhelníky a přednáška Energetické upír-
ství a my.
Více informací naleznete na www.marekscotka.cz

Mila Bohunická

Otevřeno pro 
radost, inspiraci 
a možná i pomoc
Nízkoprahový klub NADĚJE pořádá ve středu
dne 12. 9. 2018 od 15 do 18 hodin den otevřených
dveří. Připravujeme poprázdninové zábavné
a kreativní odpoledne pro děti  a dospělé v Domě
NADĚJE, na jeho zahradě a přilehlém hřišti. 
Návštěvníci se budou moci dozvědět více,  jak
sociální služba funguje, prohlédnout si prostory
a vyzkoušet nemálo klubových  aktivit. Nabíd-
neme nejen od nás již známé různé druhy laby-
rintů, lukostřelbu, ale i něco nového, například
ochutnávku discgolfu, soupeření v obřím mi-
kádu,  překonávání  rekordu chůze na chůdách.
Vyzkoušíme i trampolínu, kterou NADĚJI daro-
vala firma Šmídl. A kdyby nám snad nepřálo po-
časí, máme i hry do kluboven a tělocvičny pro
„mokrou variantu“.  Přijďte, těšíme se na vás.

Jitka Nádvorníková

Koncert kapely
VeKa
Ráda bych vás jménem kapely VeKa pozvala na
koncert, který se uskuteční v Litomyšli dne 15.
září v 17 hodin na Toulovcově náměstí. VeKa
(Vesmírná kapela) je hudební skupina mladých
křesťanů pocházejících hlavně z královéhra-
decké diecéze. Během roku doprovázíme různá
setkání, mše svaté a koncertujeme převážně po
Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Počátky
kapely se datují k roku 2000 a příležitosti Svě-
tových dnů mládeže v Římě. Za tu dobu prošlo
VeKou několik generací a byla natočena 4 CD.
Letos na jaře jsme v modletickém nahrávacím
studiu Good Day Records nahrávali v pořadí již
páté album Neodcházej, které bude možné po
koncertě zakoupit. Všechny písně jsou autorské
a budete mít možnost je na koncertě slyšet.
V případě nepříznivého počasí se akce koná
v kostele Povýšení sv. Kříže. V tomto kostele
také doprovodíme nedělní mši svatou 16. září
v 10.30 hodin. Barbora Šteflová

Začíná prodej předplatného koncertního
cyklu Litomyšlské hudební večery 
Abonentky na koncerty klasické hudby cyklu Li-
tomyšlské hudební večery budou v prodeji od 10.
září do 3. října 2018 v Informačním centru na
Smetanově náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161). 
Program koncertního cyklu v sezoně 2018/19 za-
hájí v projektu Me and my cello první hráčka sku-
piny violoncell v orchestru Městského divadla
Brno Alžběta Rolečková, která předvede svoji
virtuozitu jak v klasické, tak i v populární hudbě
za doprovodu Velkého swingového orchestru
z České Třebové. 
Ke 100. výročí republiky zazní na koncertě s čís-
lem 563. LHV Má vlast, Slovanské tance a přede-
hra k opeře Libuše – vše v podání klavíristů
Ivana Klánského a jeho syna Lukáše Klánského. 
Další Litomyšlský hudební večer bude hostit
představení Sdružení přátel konzervatoře v Par-
dubicích Kouzelná flétna. Ve studentském před-
stavení opery s klavírním doprovodem vystoupí
jako hosté Daniel Matoušek z pražské HAMU
v roli Tamina a v rolích Sarastra a Zasvěcence Ja-
roslav Patočka, sólista Divadla F. X. Šaldy v Li-
berci a pedagog Konzervatoře Pardubice. 
Koncertní rok 2018 uzavře vánoční vystoupení
souboru Musica Bohemica. Zazní vánoční zpěvy
z barokních kancionálů, koledy staré Evropy
a koledy české, moravské i slovenské. Slovem
bude provázet umělecký vedoucí Jaroslav Krček. 
Na jaře 2019 bude program koncertního cyklu
pokračovat. Večer s názvem Láska a bolest

v písni sestavili operní pěvci Jana Šrejma Kačír-
ková a David Nykl spolu s klavíristou Zdeňkem
Klaudou. Program plný emocí z písní českých
a ruských autorů obsahuje písně všech odstínů
a barev od Janáčka, Martinů, Sluky, Musorgského
a Rachmaninova. 
Další večer přivítá ve Smetanově domě Litomyšl-
ský symfonický orchestr vynikajícího kytaristu
Vladislava Bláhu, který uvede skladbu Concierto
de Aranjuez od věhlasného španělského umělce
Joaquína Rodriga. Nové dílo s názvem Cyklus 9
improvizací na české duchovní písně litomyšl-
ského skladatele Petra Jiříčka uslyšíme na jaře
v kostele Povýšení sv. Kříže. Na varhany bude hrát
litomyšlská rodačka Lucie Guerra Žáková. 
Sérii koncertů uzavře v červnu Bennewitzovo
kvarteto. V podání tohoto špičkového komorního
souboru zazní Umění fugy – Contrapunctus 7 do
J.S. Bacha, Mendelssohnův Smyčcový kvartet
a moll a Smyčcový kvartet a moll, op.132 L.
v Beethovena. 
Volné vstupenky na jednotlivé koncerty v prodeji
od 4. října 2018 v Informačním centru na Sme-
tanově náměstí v Litomyšli nebo v pokladně
Smetanova domu hodinu před koncertem v den
konání. Na koncerty cyklu Litomyšlské hudební
večery mají děti do 15 let vstup zdarma. Ceny
předplatného: přenosná abonentní vstupenka
800 Kč, přenosná abonentní vstupenka senior-
ská 550 Kč. Prokop Souček 
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Přehlídka středních
škol Svitavy 2018
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Svita-
vách, pořádá za účasti středních škol okresu Svi-
tavy a vybraných středních škol z jiných regionů
v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách
Přehlídku středních škol 2018.
Přehlídka SŠ se koná ve čtvrtek 18. října 2018,
pro veřejnost v době od 9.00 do 17.00 hod. v pří-
zemí Střediska kulturních služeb města Svitavy
(Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pra-
covníky, výchovné poradce a všechny, kteří
chtějí získat přehled o nabídce vzdělávání
v našem regionu. Barbora Kabátová, 

ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy

Zářijové akce České křesťanské akademie
Milí přátelé, místní skupina České křesťanské aka-
demie v Litomyšli pro vás připravuje na září sho-
dou okolností hned několik zajímavých setkání: 
Ve středu 12. září  slíbil přednášku na téma
„Psychopati mezi námi“ MUDr. Radkin Honzák,
významný český psychiatr a publicista a vysoko-
školský pedagog. Přednáška se uskuteční v aule
Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli už v 18 hodin.
Už o necelý  týden později v úterý 19. září  bude
beseda se spisovatelem, historikem a ředitelem
vydavatelství Akademia Jiřím Padevětem (přelo-
žena z května kvůli nemoci). Setkání na téma:
„Proměny nesvobody 1938 až 1953. Proč jsme
ochotni žít v nesvobodné společnosti, proč někte-
rým z nás nevadí tyranie a jak z ní dokáží profito-

vat“ se bude konat též v aule Gymnázia A. Jiráska
a to na přání přednášejícího opět od 18 hodin. 
Do třetice ČKA ve spolupráci s Novým kostelem
chystá setkání o liturgii s teology Kunetkou
a Pastyrčákem v pátek 21. září v Novém kostele.
Podrobnosti budou včas oznámeny. 
Počítejte, prosím, i s přednáškou historika  Jaro-
slava Šebka 3. 10. na téma: „Křesťané a fašis-
mus“. Místo a čas budou ještě upřesněny.
Na všechna tato setkání vás srdečně zveme
a upozorňujeme, že laskavou péčí „Paseky“
bude možno na místě zakoupit některé publi-
kace našich přednášejících hostů.

Za místní skupinu ČKA v Litomyšli
Věra Pleskotová

Dny otevřených dveří památek
již 8. a 9. září
Dny evropského dědictví otevřou veřejnosti
brány nejzajímavějších památek a jiných ob-
jektů, a to již o víkendu 8. – 9. září. Zdarma nebo
za zvýhodněných podmínek budete moci nav-
štívit již tradičně věž gymnázia a věže kostelů
Povýšení sv. Kříže a Nalezení sv. Kříže. Poprvé
po dlouhé době bude moc veřejnost nahlédnout
do budovy bývalé Augustovy tiskárny. Zdarma
bude přístupná výstava Jaroslava Brychty
v městské galerii, městská obrazárna ve II. patře
zámku, expozice barokního umění „Andělé na
návrší“ nebo Červená věž a výstava studentů fa-
kulty restaurování v piaristické koleji. V Galerii
Miroslava Kubíka proběhne komentovaná pro-
hlídka a dernisáž výstavy Václava Ciglera a Mi-
chala Motyčky Událost místa.
Pro milovníky architektury jsou připraveny pro-
hlídky zámeckého návrší, komentované prohlídky
historickým jádrem města nebo komentované

prohlídky zákulisních prostor Smetanova domu.
Programy pro děti nabídne Regionální muzeum
Litomyšl a Rodný byt Bedřicha Smetany. Větší
návštěvníky potěší 13. Fish Fest ve Sportovním
areálu za sokolovnou. 
Za zvýhodněné vstupné budete moci navštívit
Muzeum domečků, panenek a hraček nebo zá-
mecké sklepení s expozicí soch Olbrama Zoubka
a Srdce pro Václava Havla.
Otvírací hodiny, výše vstupného a kompletní
program jednotlivých spolupořadatelů nale-
znete na plakátech s programem Dnů evrop-
ského dědictví v Litomyšli nebo již nyní na webu
http://www.historickasidla.cz, kde můžete vyhle-
dávat podle objektů i akcí.
Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří
památek pořádá Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska.

Prokop Souček, Smetanův dům

Republika československá 1918–1939
Od 24. 9. do 18. 10. 2018 se bude na Toulovcově
náměstí v Litomyšli konat unikátní výstava „Re-
publika československá 1918–1939“. Jde o pu-
tovní výstavu, kterou organizuje Akademie věd
ČR (AV ČR) na základě dotace Úřadu vlády ČR.
Výstava vznikla ve spolupráci Masarykova
ústavu a Archivu AV ČR a Střediska společných
činností AV ČR a má stručnou a zajímavou for-
mou přiblížit široké veřejnosti vznik a vývoj Če-
skoslovenské republiky, její vzestupy, pády
a významné milníky. 
Během 3. září až 29. listopadu zavítá výstava
celkem do 24 měst a pokaždé se zdrží přibližně
jeden měsíc. Pořadatelé si pro návštěvníky při-
pravili také soutěž o tematické ceny, vyhrát v ní

můžete třeba pobyt v prvorepublikovém hotelu
nebo knižní publikace. Všechny důležité infor-
mace najdete na webu www.republikaceskoslo-
venska.cz.

-az-

MORAŠICE U LIT. – pronájem zděného bytu 2+kk ve
III. NP v centru obce. Nová kuchyň. linka a podlahy
(v kuchyni a pokojích), topení na elektr. energii. Pe-
něžitá jistota 2x nájem, zálohy na elektřinu a vodu
1000 Kč/měs. Volné ihned. ENB G.
Č. 1417. 5 000 Kč + energie
TRSTĚNICE (okr. SY) – prodej pozemku o výměře
1 169 m2 a 61 m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě se nachá-
zejí v těsné blízkosti hranice pozemku. Vyvýšené
místo s vazbou na historii (polozbořeniště býv. zá-
jezdního hostince), nyní s porostem různých dřevin.
Č. 1416. Cena: informace v RK
NOVÁ SÍDLA (Sedlišťka) – prodej pozemku se stá-
vající stavbou RD na rovině, celková výměra:
1 177 m2. Plyn, elektřina a veř. vodovod na pozemku.
Slunné místo, výhodná poloha a dostupnost do Li-
tomyšle (cca 6 km) a V. Mýta (cca 13 km). ENB G.
Č. 1397-2. Cena:  630 000 Kč
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej stavení 2+1 se zahra-
dou 289 m2 na okraji obce. Určeno ke kompletní re-
konstrukci. Možnost dokoupení zaplocených
obecních pozemků o výměře cca 200 m2. Výhodná
poloha u Litomyšle. ENB G.
Č. 1293                             Cena k jednání: 890 000 Kč 
NĚMČICE (okr. SY) – prodej nebo pronájem provoz-
ního objektu (zast. plocha: 397 m2), vhodného pro zá-
zemí společnosti. Rekonstrukce realizována v r. 2009
– 2010 (nová plastová okna, fasáda, rozvody elektro,
ÚT na plyn). Pozemky celkem: 1 777 m2. ENB G.
Č.1254                             Cena k jednání: 3 900 000 Kč
LITOMYŠL – prodej atypického bytu se spoustou
možností. Byt má 69 m2, nachází se v přízemí zdě-
ného domu. Byt je po rekonstrukci v roce 2007. Na-
chází se v lokalitě v těsné blízkosti náměstí. K bytu
patří podíl na zahradě u domu, možno užívat zpev-
něné parkovací místo před domem Volný ihned.
ENB G. Č. 1400 Cena: 1 799 000 Kč
LITOMYŠL – prodej bytu 4+kk s lodžií, os. vlastnic-
tví, 3.NP ve zděném domě. Celková podlahová plo-
cha 123 m2. Světlý, situovaný k jihu, prostorově velmi
dobře řešený. Kuchyňská linka moderní, zabudo-
vané spotřebiče. Rok výstavby 2007. Volný dle do-
hody.  ENB C/92
Č. 1379 Cena: 3 790 000 Kč
LITOMYŠL – výjimečný rodinný domek 4+1 s velkou
zahradou a vlastní studnou, 7 min. od náměstí. Po-
zemky celkem 1380 m2. ENB G 
Č. 1413 Informace pouze osobně

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

Kino Sokol opět uvede záznamy 
z Metropolitní opery v New Yorku
Kino Sokol uvede v sezoně 2018 / 2019 opět pět
záznamů představení z Metropolitní opery
v New Yorku. Vždy jednou za dva měsíce v čase
od 19.00 hodin se tak i litomyšlští diváci budou
moci podívat do jednoho z nejslavnějších oper-
ních domů světa. Sezonu odstartuje 25. září
2018 Vlaštovka Giacoma Pucciniho, ve které
budou účinkovat Angela Gheorghiu, Lisette Oro-
pesa, Roberto Alagna, Marius Brenciu, Samuel
Ramey a další. 
V listopadu je na programu Verdiho Simon Bocca-
negra. V legendární inscenaci vystoupí pod tak-
tovkou Jamese Levina v titulní roli hvězdný
Plácido Domingo. Dále budou účinkovat Adrianne

Pieczonka, Marcello Giordani, James Morris a další. 
V lednu potěší zejména milovníky operety ne-
stárnoucí dílo Franze Lehára Veselá vdova.
V režii broadwayské režisérky a choreografky
Susan Stroman, která tímto dílem debutovala
v MET, uvidíte a uslyšíte pěvecké hvězdy zvuč-
ných jmen, jako jsou Renée Fleming, Kelli
O´Hara, Nathan Gunn, Alek Shrader nebo Tho-
mas Allen. 
O zbývajících dvou titulech, které uvedeme na
jaře 2019, prozatím jednáme s distribuční spo-
lečností. O tom, jaké přestavení uvidíte, vás bu-
deme včas informovat na stránkách Lilie a na
www.kinolitomysl.cz. Leoš Krejčí



20

Září v Novém kostele 
Vedle akcí, které připravuje ekumenické spole-
čenství křesťanských církví v Litomyšli vně kos-
telů – třeba Bohoslužbu na dvorku s farářem
Českobratrské církve evangelické Václavem
Hurtem v neděli 2. 9. 2018 v 16.00 hod. na
dvorku EŠC YMCA na zámeckém návrší, se
v kostele na Moravské ulici připravuje několik
událostí:
První z nich patří do řady aktivit Dnů evrop-
ského dědictví v našem městě, které otevírají
dveře památek a institucí od soboty 8. 9. 2018.
U nás v Novém kostele se právě v sobotu ote-
vřou dveře pro zájemce o umění řeči – dosta-
tečně velkého dědictví českého národa. Ve
dvou skupinách se dovedeme věnovat vždy
maximálně šesti zájemcům od 8.30-10.00
a 10.30-12.00 hod. v semináři „Kultura jazyka
a umění rétoriky“. Motivační seminář je průzku-
mem zájmu pro případné další pokračování. Co
obsahuje? Jak být sám sebou a zvýraznit své
osobní rysy. Jak se připravit a jak dýchat. Jak
modelovat hlas. Jak začít a jak skončit. Promít-
neme si praktické příklady a provedeme prak-
tický nácvik na kameru – spolu se společným
hodnocením.
Od rána – od 8.30 až do 17.00 hodin bude ote-
vřen Nový kostel zájemcům, kteří se budou
chtít podívat na nové dokumenty z historie Cír-
kve bratrské v Litomyšli (nové dokumenty
o vzniku prvního domu církve v Litomyšli) a na
prezentaci nového stavebního projektu větrání

a klimatizace, který odstartoval v květnu a v zá-
věru roku proběhnou už zemní práce u kostela.
V neděli 16. 9. 2018 v 9.30 hod. se v Novém kos-
tele představí projekt Kmotrů pro děti z dět-
ských domovů. Vede jej tým Ruky naděje,
v originále anglicky Hand of Hope, se sídlem
v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. V tomto
zařízení je ředitelkou Jana Macková. Od ledna
tohoto roku proběhlo už několik pobytů pro děti
z dětských domovů a prvními kmotry se stali ti,
kteří z Nového kostela a okruhu jeho přátel
s dětmi z dětských domovů strávili týden svých
prázdnin. Práce se nám představí v ranních bo-
hoslužbách v tu neděli od 9.30 hod. a bude po-
kračovat volným programem pro děti, celé
rodiny i zájemce kolem kostela.  
V pátek 21. 9. 2018 se odpoledne v Novém kos-
tele otevře bratrský rozhovor duchovních a dal-
ších církevních pracovníků na téma „liturgické
tradice, její kontinuity a diskontinuity, stability
i mutability“, jak nazývá svůj příspěvek
prof. František Kunetka z Cyrilometodějské te-
ologické fakulty v Olomouci. Ten den s námi
bude pravděpodobně i slovenský teolog a ka-
zatel Daniel Pastirčák. Večer v 19.00 hod. pak
bude přednášet v Novém kostele prof. Kunetka
pro Českou křesťanskou akademii „O teologic-
kých základech liturgického slavení“ pro širo-
kou veřejnost. Otazníků na toto téma je stále
dost. Slovenský host Daniel Pastirčák bude
ještě sloužit bohoslužbu pro evropské setkání

YMCA v Novém kostele v sobotu 22. 9. 2018
a v neděli 23. 9. 2018 při pravidelných bohos-
lužbách bude kázat v 9.30 hod.
Poslední zářijový týden je třeba ještě připome-
nout dvě příležitosti mimo zdi našich kostelů.
Předně poslední z řady setkání „Hrnečku, vař!“
v Nové městské síni v Litomyšli na zámeckém
návrší. Římskokatolický duchovní představí ta-
jemství eucharistie, Večeře Pánovy, v pojetí své
církve. V pondělí 24. 9. 2018 v 19.00 hodin.
A ta druhá bude formou happeningu na Sme-
tanově náměstí 27. 9. 2018. Odpoledne všed-
ního dne před svátečním Dnem české státnosti
28. 9. 2018, tedy před svatým Václavem, se na
náměstí odehraje akce „Poznej svého sva-
tého!“, završená na Toulovcově náměstí, kde
v 16.30 hod. poděkujeme za časy minulé a po-
prosíme za časy budoucí. Svěříme věnečky
v národních barvách všem, kteří je pak rozne-
sou o víkendu ke všem křížkům a sochám
světců v našem městě. Když křesťanské dědic-
tví, tak dědictví, které se žije!

Daniel Kvasnička

POZVÁNKY 

Do zahrady 
První ročník dokumentárního mini-festivalu
v Litomyšli se bude konat v sobotu 15. září 2018
v zahradě na zámeckém návrší vedle kavárny
El lamíno.  Akci pořádá Eva Lammelová ve spo-
lupráci se Zámeckým návrším.
Dovolte mi pozvat milovníky filmových doku-
mentů, rozhlasu a hudby na první ročník mini-
festivalu s názvem DO ZAHRADY. Přeji si, aby
se tato událost do budoucna stala tradicí, která
vás bude zvát do světa autorských dokumentů. 
Od 17. hodiny začneme dvěma radio-doku-
menty. První z nich bude Tekutá láska mateřská
Ivy Strnadové, která pochází z Litomyšle. Do-
kument o mléce, životodárném koktejlu přírody,
který produkují matky pro svá mláďata. Iva se
v této dokumentární eseji věnuje mimo jiné
kontroverznímu kojení na veřejnosti či otázce
dlouhodobého kojení. Druhý radio-dokument
Člověk, nejlepší přítel psa jsem natočila já se
svou francouzskou buldočkou Tončou. Češi jsou
největšími pejskaři v Evropě a já pátrám po
tom, jak intenzivní může být vztah psa a člo-
věka. Dovolují páníčci svým miláčkům spát
s nimi v ložnici? Po každém dokumentu bude
následovat debata s autory, kterou bude mo-
derovat sociolog Lukáš Brýdl, a bude se ptát
i vás, jaká témata vás zajímají a o čem bychom
my dokumentaristé měli podle vás točit? 
Od 19. hodiny nám zahrají pražské Loukotě svůj
alternativní rock inspirovaný blues a folkem.
Následně se zaposloucháme do hudby mla-
dého muzikantského dua z blízkých Svitav s ná-
zvem Hello Marcel, kteří se věnují punkové
elektronice, žánru electroclash. 
Vyvrcholením mini-festivalu bude letní kino ve
21 hodin. Promítneme vám dokumentární film
Miluj mě, jestli to dokážeš režisérky Dagmar
Smržové, která film osobně uvede. Dagmar ote-
vírá tabuizované téma sexuální asistence pro
lidi s určitým hendikepem a nabízí citlivý vhled
do jejich intimního života. Film je o trojici mla-
díků, kteří se nevzdávají své touhy po lásce. 
Témata a způsob zpracování těchto autorských
dokumentů je nekonvenční, až kontroverzní.
Přijďte se s námi zamyslet a podebatovat.
Bude-li pršet, máme zařízenou interiérovou va-
riantu v Coworkingu Kočárovna na zámeckém
návrší a po celou dobu mini-festivalu nás bude
hostit kavárna El lamíno. Těšíme se na Vás. 

Eva Lammelová

Smetanův dům zahájí prodej
abonentek podzimní divadelní sezony
Prodej abonentních vstupenek podzimní diva-
delní sezony bude zahájen v Informačním cen-
tru Litomyšl od 17. září 2018 pro stávající
abonenty, od pondělí 1. do soboty 6. října 2018
budou v Informačním centru Litomyšl v prodeji

nevyzvednuté, uvolněné a nové divadelní abo-
nentky.
Volný prodej vstupenek na jednotlivá předsta-
vení abonentního cyklu bude probíhat od 8. října
2018 v Informačním centru Litomyšl (tel.: 461 612
161) nebo v pokladně Smetanova domu hodinu
před představením v den konání.
V rámci podzimního abonentního cyklu uvidíte
představení Dejvického divadla Racek (hrají: Ivan
Trojan, Klára Melíšková, Miroslav Krobot aj.), ko-
medii Činoherního studia Bouře s názvem Jenom
život (Igor Bareš, Antonie Tlacková), čistokrevný
thriller Mindgame od divadla StageArt (Miroslav
Etzler aj.) a představení Agentury Harlekýn
v režii Jiřího Menzela jménem Nebyla to pátá,
byla to devátá (Rudolf Hrušinský, Jana Švandová
a Josef Carda). 
Více informací na www.smetanuvdum.cz, na tel.:
461 613 239 a v Informačním centru Litomyšl
(tel.: 461 612161). Prokop Souček

1. Litomyšlská spacák párty
S velkou radostí vám oznamujeme a zároveň vás
srdečně zveme na jedinečnou akci, která se
bude konat v sobotu 22. 9. 2018 v zámeckém
parku v Litomyšli od 14 – 21 hodin.
Pár přátel z Litomyšle se rozhodlo udělat sobě
i ostatním dobrým lidem každého věku radost
a plnit si sny prostřednictvím této kulturní akce.
Přijďte si zahrát netradiční hry, pobavit se, po-
slechnout hudbu nebo si udělat pohodu se spa-
cákem, odpočinout si a načerpat pozitivní
energii v krásném prostředí litomyšlských zá-
meckých zahrad s úžasnými lidmi.   
COOLturní zážitek bude umocněn vystoupením
místních i přespolních umělců, možností vyzkou-
šet si a zahrát netradiční hry. Dobré jídlo a pití
zajištěno, vstupné dobrovolné..., každý si přijde

na své až do 21 hodiny, kdy akce končí (bližší in-
formace o akci – konkrétní účinkující a jejich ča-
sový program se dozvíte na FCB stránkách
události).
Ústředním motivem je spacák – spacák je sym-
bolem odpočinku, oddechu od všedních věcí
a dní..., lidé spacáky moc nepoužívají, takže je to
vlastně vzácná věc. Vytáhněte a provětrejte své
„klenoty“, bude to pohoda lahoda, jako ve SPA-
CÁKU :-)
V případě špatného počasí (stálý déšť, sněhové
přeháňky) budeme informovat na FCB stránce
události, zda bude akce přesunuta nebo zru-
šena.
Těšíme se na vás. Organizátoři akce.

Jiří Kusý
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Starodávný
jarmark: Tradiční
řemeslné trhy
i hudební program
V sobotu 22. září od 8.00 – 17.00 hodin obsadí
horní část Smetanova náměstí v Litomyšli sta-
rodávný jarmark. Pozváno je tradičně na sto
stánkařů. Občerstvení bude zajišťovat Staroče-
ská kuchyně paní Marušky z Vimperka, chybět
nebudou zelňáky, valašské frgály, preclíky,
štramberské uši, holandské sýry; stánkaři budou
nabízet šťávu z čerstvého ovoce, trdelník, kávu
ze soukromé pražírny, burčák a další dobroty.
Pochutiny z hub bude připravovat Mykologický
klub Litomyšl. Na podiu před mariánským slou-
pem postupně vystoupí: Petra Boštíková (8.30 –
9.30), Unotrio (10.00 – 11.00), Dolnovanka (11.30
– 13.00), Věneband (13.30 – 15.00) a Country-
meni (15.30 – 17.00).

Prokop Souček, Smetanův dům

Smetanův dům
pořádá Kurz tance
a společenské
výchovy 2019
Pro všechny dívky a chlapce milující tanec po-
řádá Smetanův dům tradiční Kurz tance a spo-
lečenské výchovy. Kurzu vévodí rytmy Latinské
Ameriky, ovšem stranou nezůstanou ani stan-
dardní tance a další „speciality“.
Zápis do kurzu bude probíhat od 1. října do 7.
prosince 2018 v Informačním centru Litomyšl,
tel.: 461 612 161. 
Kurz zahrnuje 13 lekcí včetně dvou prodlouže-
ných a Věnečku. Kurz proběhne od 15. ledna do
7. března 2019 ve Smetanově domě Litomyšl.
Výuku tance vedou profesionální taneční in-
struktoři manželé Martina a Aleš Novákovi, kteří
od roku 1991 velmi úspěšně vedou Taneční školu
Besta v Chrudimi. Cena kurzovného 1300 Kč. 
Vstupenky na jednotlivé taneční lekce včetně
Věnečku budou od ledna 2019 v prodeji on-line
na www.smetanuvdum.cz, v Informačním centru
Litomyšl (tel.: 461 612 161) nebo v pokladně Sme-
tanova domu hodinu před akcí.

Prokop Souček, Smetanův dům

Výtvarná Litomyšl ’18
– letos s 61 vystavujícími
Blíží se podzim a s ním už i tradičně výstava,
jinak zvaná jako salón. Koncept tohoto druhu
výstav vychází z Francie, konkrétně z Paříž-
ského salonu pořádaného už od druhé polo-
viny 17. století do konce 19. století. Se stejným
cílem jako ve Francii – tj. představit to nejlepší
z autorské tvorby za uplynulý rok – se od roku
1987 pořádá Výtvarná Litomyšl. Nabízí se vám
tak jedinečná možnost poznat současnou
tvorbu v dílech autorů s vazbou k Litomyšli ve
více než šedesáti rozmanitých podobách. 
Nenechte si ujít výstavu, která každoročně
slouží jako místo pro setkávání výtvarníků, sdí-
lení inspirací a přináší také jedinečnou možnost
zakoupit si díla etablovaných výtvarníků i těch,
kteří jsou teprve v začátcích své umělecké
cesty. Různé věkové generace, profesionálové
i amatéři vám přiblíží svůj výtvarný svět na
plátně, papíře, ve fotografii nebo trojrozměr-
ných předmětech na vernisáži v pátek 14. září
od 17.00 hod. před domem U Rytířů. 
Nejsou to jen vystavená díla, která můžete po-
znat – s některými autory se můžete setkat na
večírku přímo v expozici ve čtvrtek 25. října
v rámci Večerů s galerií a zeptat se jich na vše,
co vás napadne. Třeba od nich zjistit více než
to, co se dozvíte ve videomedailonech. Ty od
minulého roku připravujeme o všech, kteří tu

prezentují svá díla. Vidět je můžete jak na vý-
stavě, tak i z pohodlí domova na YouTube
stránce: Městská galerie Litomyšl. 
Výstavu můžete navštívit do 4. listopadu. Pro
více informací sledujte naše webové stránky
www.galerie.litomysl.cz nebo Facebook: Měst-
ská galerie Litomyšl. 
K výstavě je připraven i doprovodný program
pro školy, školky a skupiny s dětmi (přihlásit se
můžete emailem na: jirouskova@galerie.lito-
mysl.cz nebo telefonicky: 461 653 488).
Přijďte se seznámit s výtvarníky – těšíme se na
viděnou!                                   Tereza Jiroušková

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

Den pěstounství je svátkem rodiny, 
užít si ho můžete společně v Litomyšli
V neděli 16. září od 10 do 16 hodin zve Pardu-
bický kraj společně s dalšími partnery pěstoun-
ské rodiny do východočeské Litomyšle. Nejen
pro ně, ale i pro širokou veřejnost tu na zámec-
kém návrší připravuje již druhý ročník Dne pěs-
tounství. Rodina jako důležitá životní hodnota
a pěstounství k sobě patří; připomenout si to
a zároveň strávit nabitý program společně
v krásném okolí litomyšlského zámku za to ur-
čitě stojí. Akce se koná za každého počasí, vstup
je pro všechny návštěvníky bezplatný. 
V oblasti pěstounství panuje stále ještě mnoho
tabu a mýtů. Připravovaný Den pěstounství
dobře propojuje stávající i možné budoucí pěs-
touny a odborné pracovníky pomáhajících orga-
nizací; setkávají se tu lidé různých generací, mísí
se jejich zkušenosti a objevují se další zajímavé
možnosti. Unikátní je propojení neziskových or-
ganizací z celého Pardubického kraje, orgánů
státní správy a široké veřejnosti. „Pěstouni po-
třebují mluvit o tom, s čím se potýkají. A pracov-
níci úřadu potřebují znát jejich zkušenosti, aby
se něco mohlo změnit,“ řekl k loňskému ročníku

Dne pěstounství krajský radní Pavel Šotola.
Michal Klíma z Dobré rodiny k tomu přidává:
„Pěstouni občas potřebují slyšet, že to, co dělají,
je skvělé a že zaslouží obdiv.“ Podle loňských
ohlasů to tato akce zvládla více než skvěle. 
Nechte se i vy pozvat v neděli 16. září od 10
hodin na litomyšlské zámecké návrší! Přijďte si
s dětmi projít stezku různě obtížných aktivit
a úkolů, ochutnejte trvalou expozici dětského
zážitkového bludiště v zámecké konírně nebo in-
teraktivní expozici v piaristickém chrámu. Navíc
vás skvěle pobaví například psí agility show od
14 hodin nebo ukázky parkourového skákání
v podání skupiny Flow vision, které začíná v 15
hodin.  Pokud chcete získat více informací o pěs-
tounské péči, jedná se o výjimečnou příležitost
– je dobré být v kontaktu s rodinami, které již
děti přijaly, nebo organizacemi, které s pěstouny
pracují. Součástí programu bude i beseda s od-
borníky na aktuální témata od 13 hodin, mož-
nosti osobních rozhovorů atd.  Těšíme se na vás.

Za organizační tým, Martina Soukupová, 
Farní charita Litomyšl

Pojďte plavat s Vasrmánkem
Chcete, aby se vaše dítě naučilo plavat? Chcete
se spolu smát a radovat?
Pojďte plavat s plaveckou školou Vasrmánkem.
Dopřejte svým dětem i sobě společný čas, který
strávíte zábavnou formou aktivitami ve vodě –
od zvykání si na vodu a získání citu pro vodu
u nejmenších dětí až po výuky plaveckých způ-
sobů dětí batolecího a předškolního věku. Cílem
plavání je otužování, nácvik a postupné zdoko-
nalování nejdříve základních plaveckých doved-
ností, později plaveckých pohybů a nakonec
plaveckých způsobů. Výuka probíhá hravou, cit-

livou a nenásilnou formou napodobování rodičů
a instruktorů, a to za doprovodu básniček a pís-
niček. Do kurzů je možné se hlásit od 6 měsíců
do 6 let. Děti jsou do skupin rozděleny podle
věku a pokročilosti. Informativní beseda pro
nové zájemce proběhne v září. Podzimní blok za-
číná již 22. září 2018.
Plaveme každou sobotu dopoledne v Městském
bazénu v Litomyšli. Rezervace na tel. 739 627
214, 777 113 173, vasrmanek@post.cz, www.vasr-
manek.cz. Zbývají poslední volná místa. Nevá-
hejte. Těšíme se na Vás. Iva Sedláčková
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POZVÁNKY 

Zámek 1568 – 450 let od položení
základního kamene zámku v Litomyšli
Výstava k 450. narozeninám litomyšlského
zámku – svého druhu ojedinělá a doposud
v daném rozsahu nikdy nerealizovaná – před-
staví zámek v širokém úhlu pohledu. Zaměří se
na zajímavosti, skutečnosti méně známé či širší
veřejnosti dosud zcela utajené.
Výstava od 29. září do 4. listopadu připomene
zakladatele zámku, stavitele i další osobnosti
a okolnosti, které se podílely na vzniku této vý-
jimečné renesanční památky. Pro expozici byly
vybrány archeologické nálezy, originální archivní
dokumenty a další pozoruhodné předměty vážící
se k historii zámku. 
Kromě doby Vratislava z Pernštejna a dědictví
jeho potomků z rodu zubří hlavy nebude opome-
nuto ani dílo rodů Trautmansdorfů, Valdštejnů
a Thurn-Taxisů, které zámek udržovaly a zvele-
bovaly v následujících stoletích. Na závěr mate-
riály z konce 19. a z 20. století přiblíží období, kdy
zámek přestal být využíván jako šlechtická resi-
dence a postupně nacházel novou roli obdivo-

vané památky a místa pro kulturu a kdy byl re-
staurován do své dnešní podoby. Zvláštní část
výstavy představí výběr většinou dosud nepu-
blikovaných zajímavostí z historie jednotlivých
budov a míst na zámeckém návrší i méně zná-
mých zákoutí samotného zámku.
Autorkou výstavy je Ing. arch. Eliška Racková,
která se dlouhodobě zabývá dějinami a památ-
kovou obnovou litomyšlského zámku. Projekt
vznikl ve spolupráci Státního zámku Litomyšl
a Regionálního muzea v Litomyšli, s finanční
podporou města Litomyšl a Ministerstva kultury
ČR.
Výstava se koná pod záštitou Romana Línka,
prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje,
který připomněl: „U příležitosti 450. narozenin
litomyšlského zámku bude zajímavé nahlédnout
hlouběji do jeho dlouhé historie. Dnes patří celý
zámecký areál k nejvýznamnějším architektonic-
kým skvostům v České republice a je zatím jedi-
nou památkou UNESCO na území Pardubického
kraje.“

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 28. září
v 17.00 hodin v prostorách Regionálního muzea
v Litomyšli za účasti Romana Línka, prvního ná-
městka hejtmana Pardubického kraje.
Výstava je součástí celoměstského projektu
oslav Světového dne architektury ve dnech
27. 9. – 1. 10. 2018, v Litomyšli již tradičně nazva-
ného ArchiMyšl.

DOPROVODNÝ PROGRAM výstavy Zámek
1568:
Komentované prohlídky zámku a zámeckého pi-
vovaru s Ing. arch. Eliškou Rackovou

Komentovaná prohlídka 
– Zámek Litomyšl pohledem stavitele
sobota 29. září v 14.00 hodin
Prohlídka představí zámek nikoli z pohledu jeho
urozených obyvatel, ale pohledem stavitelů,
kteří stavbu v 16. století budovali, a jejich násle-
dovníků, kteří ji až do 20. století udržovali
a opravovali. Trasa prohlídky účastníky zavede
především do běžně nepřístupných prostor
mimo návštěvnickou trasu, navštívíme nejstarší
části zámku včetně krovů.
Možná rezervace prohlídky zámku na e-mailu li-
tomysl@npu.cz či telefonu 461 615 067. Max.
počet 20 účastníků. Cena 150 Kč na osobu.
Platba a sraz účastníků na pokladně litomyšl-
ského zámku.

Komentovaná prohlídka 
– Zámecký pivovar za časů Františka Smetany
neděle 30. září v 10.00 hodin 
Komentovaná prohlídka přiblíží pivovar nejen
z hlediska jeho architektury, ale i fungování
v době, kdy v Litomyšli sládkoval otec Bedřicha
Smetany a za jeho nástupců do roku 1953. 
Možná rezervace prohlídky pivovaru na e-mailu
chaloupkova@rml.cz či telefonu 461 615 287.
Max. počet 20 účastníků. Vstup zdarma. Sraz
účastníků před zámeckým IC v pivovaru.

Komentovaná prohlídka výstavy 
s Ing. arch. Eliškou Rackovou
sobota 13. října v 14.00 hodin
Prohlídka jedinečné výstavy se zasvěceným ko-
mentářem její autorky s důrazem na zajímavosti
a málo známé skutečnosti.
Vstup dle běžného ceníku muzea, vlastní pro-
hlídka zdarma. Sraz účastníků ve výstavních
prostorách muzea.

René Klimeš, foto: Tomáš Čermák

U nás na venkově –
krajské dožínky
I letos se naše muzeum v neděli 23. září od 10
do 18 hodin připojí ke KRAJSKÝM DOŽÍNKÁM
2018 konaným na zámku v Pardubicích (po-
drobný program na www.vcm.cz/krajske-do-
zinky-2018/) s oblíbeným programem U nás na
venkově. A co vás čeká? Můžete si vyzkoušet li-
dové kroje, které se oblékaly při slavnostních
příležitostech, jako jsou křtiny, poutě či dožínky.
Přijďte si zkusit, jak se kroj správně obléká. Jak
se v něm dá pohybovat a zda by vám slušel. 
Budou pro vás připraveny repliky tradičních
slavnostních litomyšlských venkovských krojů,
které se nosily ve druhé polovině 19. století až
v podstatě dodnes.  Naučíme vás, jak se
správně obléknout, jak se jmenují jednotlivé
kusy oblečení apod.  Na zkoušení pro vás budou
připraveny kroje pro muže, ženu, chlapce
a dívku. V kroji se můžete vyfotit a svým kama-
rádům či známým poslat selfíčko. Vstup
zdarma. Těšíme se na vás! Renata Kmošková

Mladá Smetanova Litomyšl 2018
Litomyšl je významné město na
kulturní mapě Evropy nejen pro
milovníky opery. Festival Mladá
Smetanova Litomyšl přináší kaž-
doročně mladým lidem a dalším
návštěvníkům pestrý program
plný hudby, divadla, tance, filmu
a výtvarného umění.
45. ročník největšího festivalu Hudební mlá-
deže ČR má tento rok téma CINEMA a nabídne
mladému publiku i divákům z Litomyšle to nej-
lepší z filmové hudby a světa filmu.
Festival bude v pátek večer zahájen koncertem
Film Music, ve kterém představí známé filmové
melodie a písně zpěvačka Hana Robinson
a uskupení BBQ Quartet. Dirigent a skladatel
Varhan Orchestrovič Bauer představí program
Homage to Miloš Forman. Poctu slavnému re-
žisérovi složí autor hudby k jeho poslednímu
snímku Goyovy přízraky.
Páteční program bude pokračovat happenin-
gem koncipovaným jako Oslava 100. narozenin
skladatele Leonarda Bernsteina, po kterém
bude následovat hudební ohňostrojová show
Movie Music Firework.
Vrcholem večera bude divadelní performance
Cinema Fashion, která impozantním způsobem
odkrývá nový pohled na vnímání světa filmo-
vých kostýmních tvůrců v jedinečné podobě fa-
mózní módní přehlídky několika designerů.
Celou festivalovou sobotou se bude prolínat di-
vadlo, hudba, tanec, slam poetry v rámci pro-
jektu Pall Mall Art. Na několika pódiích ve
Smetanově domě a jeho okolí se budou pre-
zentovat mladí hudebníci, divadelníci, básníci,

tanečníci a výtvarní performeři
se svou autorskou tvorbou. Vy-
stoupí zde například kapely Li-
tosféra a Půlnoční Meloun,
divadelní inscenace Jáma a Ky-
vadlo a Gazdina gejša, stepaři
ze Step by step studia Plzeň
nebo hudební a taneční tělesa

s repertoárem z Letního tábora HM v Poděbra-
dech.
Večer se uskuteční ples s tématem The Best of
Miloš Forman’s Costumes, který promění
účastníky festivalu v sestru Ratchedovou,
Amadea Mozarta, Valmonta nebo další postavy
z filmů našeho nejslavnějšího filmového reži-
séra.
Festival uzavře nedělní matiné, které se letos
ponese v divadelním duchu. Dospělí i ti nej-
mladší diváci se mohou těšit na derniéru le-
gendární Černošské pohádky v podání
královéhradeckého Divadla DRAK. Toto po-
slední představení bude přístupné i neakredi-
tovaným účastníkům festivalu zdarma.
Tato pohádka bude odehrána ještě ve čtvrtek
dopoledne pro nejmenší děti z celé Litomyšle.
Studenti středních škol a základních škol Lito-
myšle se v pátek dopoledne mohou zúčastnit
předpremiéry divadelní performance Cinema
Fashion.
Kompletní program festivalu, který se koná od
20. do 23. září, najdete na webu www.hudeb-
nimladez.cz a na plakátech. Hudební mládež
ČR Vás srdečně zve na 45. ročník festivalu
Mladá Smetanova Litomyšl.

Martina Náhlíková

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: Výstava Markéty
Othové • Litomyšl s rytířem Toulovcem • Čeští
vědci jako první vysledovali původ rudy kovové
nádoby ze starověkého Egypta – překvapivě po-
chází až z Malé Asie



23

Hormonální jóga
Každý pátek v 16:30 - 17:30 hod. , Centrum Spon-
tanea, Smetanovo nám. 77
Kurz zahrnuje 15 lekcí ( 21. 9. 2018 - 25. 1. 2019 )
Vybrané asany, speciální cviky (mudry
a bandhy), dynamická dechová cvičení a rela-
xace, které probouzejí ženský hormonální sy-
stém k optimální činnosti.
Při pravidelném provádění tyto cviky pomáhají
při potížích s menstruací, cystami, PMS, bo-
lestmi a natékáním prsou, také jako prevence
a zmírnění příznaků menopauzy, podporují mož-
nost otěhotnění. Harmonizují případnou nevy-
rovnanou funkci vaječníků, ledvin, nadledvinek
a štítné žlázy. Podporují odvádění přebytečné
vody z těla, zlepšují metabolismus, a tím i spa-
lování tuků. Také harmonizují psychickou nevy-
rovnanost spojenou s vylučováním ženských
pohlavních hormonů.
Více informací na www.anahatayoga.cz, 
tel: 732 851 002
Lekce vede akreditovaná cvičitelka jógy Petra
Poláková (Anahata Yoga studio)

Petra Poláková

Jemná jóga
Centrum Spontanea Litomyšl – Cvičení S Janou
Krejzovou
Jemná jóga – nové lekce od 11. 9.  2018  
jedenkrát týdně v úterý 18.30 -19.30 h
Lekce mají  nenáročný průběh s pomalým a klid-
ným cvičením. Začínají  celkovým zklidněním
a přes průpravné cviky  se přechází k jógovým
ásánám a dle možností i k výdrži v dané  pozici.
Mezi pozicemi jsou zařazovány krátké pauzy pro
zklidnění a závěrem každé lekce je delší rela-
xace. Základem cvičení je vědomý pohyb a za-
měření pozornosti k vlastnímu dechovému
rytmu. Díky tomu pak můžeme získat větší sta-
bilitu, pružnost, odolnost a sílu, ale i lehkost
a radost v těle i mysli. To celé je  radost a odvaha
být  v daném okamžiku tady a teď, tady a teď
v pohybu, dechu, myšlenkách a prožitcích.
Kontakt: Jana Krejzová, výtvarnice, lektorka jógy
s dlouholetou osobní i cvičitelskou praxí a lek-
torka kurzů pánevního dna 
janakrejzova@gmail.com, tel. 777 188 977 

Jana Krejzová

Kundalini jóga
Kundalini jóga je pro svou jednoduchost a mi-
mořádnou účinnost vhodná pro každého. Po-
užívá nejen fyzická cvičení, ale i dechové
techniky a jednoduché meditace. Je to kompletní
program, který přináší do života rovnováhu, roz-
víjí tělesné uvědomění a aktivuje vlastní léčivé
síly těla. 
Kundalini jóga obsahuje mnoho snadných po-
hybů, které jsou uspořádány do speciálních se-
stav tzv. krijí, zaměřených na určité stavy (např.
na bolesti zad, lymfu, únavu, pocit tlaku doby,
otevření srdce atd.). Praktikováním Kundalini
jógy se dostává do hormonální rovnováhy a har-
monie naše fyzické tělo, psychické zdraví a du-
ševní pohoda. Meditace nám pomáhají zbavovat
se návyků, čistit mysl a starat se o každodenní
záležitosti. Účinky můžeme pociťovat různě,
třeba jako radost ze života, zlepšení zdraví,
úlevu od napětí, naplnění energii, svět plný pří-
ležitostí, úctu sama k sobě…
Přijďte zažít svou vlastní zkušenost zlepšení
kvality života do krásného prostoru Spirit studia,
Smetanovo náměstí 112, Litomyšl. Podzimní kurz
začíná ve čtvrtek 13. 9. 2018 v 16.30. Podrobnější
informace o Kundalini józe a kurzu naleznete na
www.kundalinijoga.net. Přihlášky a další infor-
mace na vitkovah@email.cz.

Těší se na Vás Hana Vítková
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PRONÁJEM
MÍSTA
VE SDÍLENÉ
KANCELÁŘI

Nabízíme k pronájmu místo 
v připravované sdílené kanceláři 
v blízkosti centra na Havlíčkově ul.,
č.p. 1118, Litomyšl.

VÝHODY:
bezbariérový přístup 
kompletní vybavení prostor 
(mimo PC)
kuchyňka, soc. příslušenství
doprovodné služby
(káva, čaj, wifi, aj.)
přístup 24 hod
snížené náklady oproti pronájmu
celé kanceláře

Tel. kontakt: 723 722 006

Odstávka krytého
bazénu
Upozorňujeme návštěvníky, že od 3. 9. do 16. 9.
se litomyšlský krytý bazén uzavírá z důvodu plá-
nované odstávky. Za hezkého počasí je k dispo-
zici přilehlá plovárna. Provoz plovárny bude
aktuálně upřesněn dle počasí, informace najdete
na www.bazen-litomysl.cz (Plovárna Litomyšl).
Od pondělí 17. 9. bude provoz v krytém bazénu
opět obnoven.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Pozvánka
na Flyballový turnaj
Kdo jsme. Parta nadšených pejskařů, kteří se
sešli při jediném týmovém psím sportu - Fly-
ballu. Rádi bychom vás všechny pozvali na tur-
naj „Křupky na břehu“ Horky u Litomyšle
v areálu U Vaka v termínu 28. - 29. 9. V pátek
budou na pořadu rozběhy a v sobotu vyřazovací
běhy a finále. Uvidíte, co jste ještě neviděli. 
Na všechny nadšené se těšíme.

Kamila Tesařová

Festival Den architektury
se vrací do Litomyšle
Celorepublikový festival architektury, který na-
bízí široké veřejnosti poznání především moder-
ních, mnohdy opomíjených objektů netradiční
formou (např. cyklovýlety, přednášky, plavby,
projekce, workshopy), letos probíhá v bezmála
devadesáti českých a moravských městech na
téma „Architektura společně“ – k připomínce
100. výročí založení Československa. Letos se do
festivalu zapojí také Litomyšl. 
V souvislosti s projektem Litomyšlský architek-
tonický manuál (www.lam.litomysl.cz) proběh-
nou dvě akce. 
V pátek 28. září se vydáme na výlet na téma
MODERNISTICKÝ VENKOV: Meziválečná archi-
tektura v okolí Litomyšle. Autobusem zavítáme
do blízkého okolí (Sloupnice, Hrušová, Cerekvice,
Budislav, Růžový palouček). Připomene si mezi-
válečné architektonické a umělecké realizace,
které jsou s Litomyšlí spjaté svým autorstvím
nebo investory a které v některých případech li-
tomyšlskou „vizuální kulturu“ dané doby stylově
předstihují. 
Vyjíždíme v 9.00 z parkoviště v ulici T. G. Masa-
ryka a z důvodu omezené kapacity je výhodnější
předchozí rezervace (buď e-mailem na adrese
lnenickova@galerie.litomysl.cz, telefonicky na

čísle: 725 957 227 nebo se zastavte v domě
U Rytířů, kde si v galerii můžete místo objednat). 
Druhá procházka s názvem PROBUDIT LITO-
MYŠL: Prvorepubliková výstavba v Masarykově
čtvrti proběhne v pondělí 1. října v 16.00 hod.
(sraz u žulového schodiště na Vodních valech
u Ropkovy ulice). 
V širších historických konotacích vás sezná-
míme, jak se „ospalá Litomyšl“ 19. století a ob-
dobí před první světovou válkou, marně toužící
po větším stavebním rozvoji a rozšíření svého
úzkého sevřeného půdorysu, teprve v mezivá-
lečné době začala „nadechovat“ – formováním
tří nových čtvrtí. Význačné místo mezi nimi za-
ujímá čtvrť Masarykova – protějšek zámeckého
návrší s reprezentativními veřejnými budovami
i činžovními domy a vilami. Právě jim se bude vě-
novat procházka vedená Annou Šubrtovou, Len-
kou Backovou a Stanislavem Vosykou.
Obě akce jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly
i návštěvníkům vyššího věku a jsou zcela
zdarma! 
Více informací získáte na www.denarchitektury.cz,
www.lam.litomysl.cz nebo na facebookovém
profilu: Litomyšlský architektonický manuál.

Tereza Jiroušková, Anna Šubrtová

POZVÁNKY 
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Mladý modelář z LMK Litomyšl mistrem světa
Celá česká výprava reprezentantů a pomocníků
(čítala 11 nadšenců) dorazila ve středu 18. 7. večer
po nekonečné, téměř šestnáctihodinové cestě
autem na obrovské letiště u města Brašov v Ru-
munsku. Na tomto letišti jsme strávili deset
krásných, ale velmi náročných dnů. Zde se ko-
nalo Mistrovství světa  kategorie F3J, což jsou rá-
diem řízné modely větroňů.
Díky absenci dálnic na velké části rumunského
území se cesta zdála nekonečnou.  
Letový prostor byl dostatečný, bez překážek.  Až
na nedalekou rozlehlou montážní halu, kde se
montovaly komponenty pro dopravní letouny
Airbus. Na střeše této obrovské haly přistál ne-
jeden model.
Počasí příliš nepřálo létání s větroni. Termika
byla slabá a vyskytovala se vzácně. Déšť a ob-
lačnost  vývoji stoupavých proudů nepřejí. Lé-
tání bylo velmi náročné a soutěžící v daném kole
mnohdy nenalétali plný čas, tj. 10 minut.
A právě tyto složité letové podmínky otevřely
cestu k úspěchu teprve 13letého Járy Vostřela.
V těchto okamžicích mohl ukázat, co natrénoval
a jak se na mistrovství světa připravil.
Po odlétání základní části, tj. po 14 kolech,  se
určuje výsledné pořadí týmů a deset nejlepších
jednotlivců postoupí do šesti finálových letů
o titul mistra světa.

Tým mladých českých pilotů si nevedl špatně.
Ve složení Jan Bruner, LMK Králův Dvůr, Luboš
Pospíšil, LMK Česká Třebová, a Jarda Vostřel,
LMK Litomyšl, obsadil krásné druhé místo za
velmocí v kategorii F3J – Německem.
Poslední dva jmenovaní postoupili do finálových
letů na 15 minut.
Finálové lety určí pořadí na prvním až desátém
místě a tím i mistra světa. Šest velmi obtížných
finálových letů určilo toto pořadí juniorů.
Třetí místo obsadil Luboš Pospíšil, LMK Česká
Třebová, druhou pozici získal  pilot Vos Aldo z Ji-
hoafrické republiky a mistrem světa se stal Jarda
Vostřel, LMK Litomyšl.
Něco málo o týmu seniorů.  Jako tým obsadili
také krásnou stříbrnou pozici. Český tým létal ve

složení Martin Rajšner, LMK Králův Dvůr, ing. Ja-
roslav Vostřel, LMK Litomyšl, a Luboš Pospíšil,
LMK Česká Třebová. První dva jmenovaní se ve
finále umístili na pátém a jedenáctém místě.
Celého mistrovství se zúčastnilo 17 států, včetně
USA, Japonska, JAR, Austrálie,…..  Proti těmto ve-
likánům jsme pidistáteček, a přesto jsme uspěli.  
Tímto chci poděkovat Městskému úřadu Lito-
myšl, který napomáhá k udržení dobré úrovně
modelářů z Litomyšle.
Dále bych chtěl  poděkovat celému kolektivu,
zvláště vlekařce a kuchařce, která se starala
o bříška celého českého týmu, Evě Vostřelové.
Pomocníkům, kteří věnují svoji dovolenou, aby
umožnili pilotům vůbec létat.  Bez jejich těžké
a zodpovědné práce by nebylo celkových úspě-
chů. Celý český tým šlape jako švýcarské ho-
dinky i v krizových situacích. Mezi modeláři
panují dobré vztahy napříč startovním polem
snad i proto, že se létá pro radost a snahu uká-
zat svoje letecké umění a ne pro peníze.
Za LMK  i za sebe přeji další úspěchy českým
modelářům a zvláště mladému Jardovi, aby se
mu dobře dařilo nejen na letišti, ale i ve škole,
jako studentovi osmiletého Gymnázia v Lito-
myšli.
Omlouvám se, že jsem se asi trochu více věnoval
našemu juniorovi, ale uznejte, o mistru světa
z našeho klubu se tak často nepíše.

Za LMK Litomyšl Jaroslav Vostřel
Plavecká soutěž
měst 2018
Ve středu 3. října proběhne v ČR další ročník Pla-
vecké soutěže měst. Mezi přihlášenými městy je
i Litomyšl. Loňské krásné 2. místo nás motivuje
pokusit se vyhrát. Vážíme se každého bodu, kte-
rým přispějete do celkového součtu. Senioři bo-
dují bez ohledu na čas plným počtem bodů.
Pomůžete nám posunout se ještě o jednu příčku
výš? Podpoříte tuto osvětu plavání? Stačí odpla-
vat 100 m na čas. Jako poděkování můžete pobýt
v bazénu 1,5 h zdarma. Více informací najdete na
www.bazen-litomysl.cz (SOUTĚŽE). Těšíme se na
vás. Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Report OFF THE
WALL JAM VOL V.
Dne 4. 8. 2018 proběhl v litomyšlském bikeparku
5. ročník závodů ve Freestyle BMX. Jsme vděční,
že se závody těší čím dál větší popularitě, a to
nejen mezi diváky, ale také mezi jezdci, kterých
letos přijel rekordní počet 52, což je více než
dvojnásobek účasti na Mistrovství ČR! Letos
jsme také přivítali spoustu mezinárodních
jezdců z Polska, Slovenska, Norska, a dokonce
i Austrálie. Jezdci se utkali celkem v 6 disciplí-
nách v průběhu celého dne za doprovodu hudby
a neskutečně pohodové atmosféry, tak jako
každý rok. Děkujeme všem, kteří na tuto akci do-
razili a užili si to s námi. Byla to jízda!:) 

Zdenda Nepraš
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Vyrovnat se zámoří? Bude to čím dál tím těžší
Jako asistent generálního manažera působí po boku hokejových legend v South Florida Hockey Academy litomyšlský rodák Jakub Bažant.
Ve svém hokejovém životě působil ve významné mezinárodní agentuře ISS a zblízka sledoval vývoj Martina Nečase, Filipa Chytila, Filipa Zadiny
a řady dalších hvězdiček a snad i budoucích hvězd českého hokeje. Stál u zrodu unikátního projektu Czech Knights otevírajícího hokejové dveře
do světa nejmladším českým talentům. Jeho současným působištěm je South Florida Hockey Academy, kde spolupracuje s takovými hokejovými
esy, jakými jsou Tomáš Vokoun a Radek Dvořák, na výchově domácích i evropských mladých hokejistů.

 Co je náplní vaší současné práce v SF Hoc-
key Academy?
Působím jako asistent generálního manažera,
to znamená, že se starám o chod akademie
jako celku, o to, abychom mělo vše zajištěné,
připravuji tripy mimo Floridu, zároveň se sta-
rám o marketing, sociální sítě, webové stránky.
V neposlední řadě díky zkušenostem a kontak-
tům, které mám v Česku, se snažím oslovovat
talentované kluky, jestli by za nás nechtěli hrát.

 Jaké je národnostní složení floridské akade-
mie? Převažují domácí hráči, nebo Evropané?
Akademie funguje tři roky. V prvních dvou se-
zonách jsme měli jen mládežnické týmy ročníku
2005 a 2006. V loňském roce jsme poprvé měli
i tým U16. Na Floridě tolik kvalitních hráčů není,
proto máme podstatné procento hokejistů
z Evropy. Jsou to kluci z Finska, Česka, Ruska,
Švýcarska a tak dále. Lze říci, že je to zhruba
půl na půl, co se týče Američanů a Evropanů,
v týmu šestnáctiletých byli letos čtyři Češi. Do
dalšího ročníku rozšiřujeme akademii o tým
U18, přivedeme nové hráče a předpokládám, že
Čechů by mohlo být až osm.

 Florida není úplně hokejová oblast. Jak je
to tam se soutěžemi a s kvalitou soupeřů?
Hrajeme hokej na nejvyšší úrovni v Americe
v daných kategoriích. Na Floridě není tým, který

by byl schopen s námi hrát vyrovnaný zápas.
Proto nehrajeme žádnou ligu, protože v USA se
hrají soutěže v rámci státu. Cestujeme na tur-
naje do prestižních destinací: Boston, Chicago,
Detroit, Kanada. Naše hokejová značka nebyla
zpočátku tak známá na trhu, ale díky tomu, že
jsme dali dohromady dobrý kolektiv, tak jsme si
vybudovali jméno a v nové sezoně bychom ne-
museli tolik cestovat, naopak ostatní týmy při-
jedou za námi na Floridu na turnaj, který
uspořádáme u nás.

 Kolik utkání vaši svěřenci v průběhu se-
zony odehrají?
Zápasové vytížení je poměrně velké, v uplynu-
lém ročníku jsme odehráli pětašedesát utkání.
V Americe se netrénuje tolik jako u nás. V Česku
má mládež třeba šest tréninků za týden, tam tři
nebo čtyři, ale zase tam je čtyři nebo pět ode-
hraných zápasů. Vytížení je tam nastaveno
touto formou, hráč by se měl zlepšovat přede-
vším v utkáních. Je to asi pro někoho sporné,
záleží to na konkrétním typu hráče, každému
vyhovuje něco jiného. Každopádně si myslím,
že když mladý hráč sehraje sedmdesát kvalit-
ních zápasů za sezonu, tak má větší předpo-
klady k tomu, aby se zlepšoval. 

 Hojně diskutovanou otázkou při výchově
sportovců je školní vzdělávání. Jak je tomu
v tomhle směru ve vaší akademii?
Naše kluky do vzdělání tlačíme. Chodí na pre-
stižní střední školy na Floridě, máme dvě, se
kterými spolupracujeme. Funguje to tak, že
pokud nemají známky na určité úrovni, tak ne-
mohou hrát hokej do doby, než školní výsledky
zlepší. My se snažíme, aby vystudovali střední
školu, zároveň hráli hokej a potom se přesunuli
na univerzitu. Jednak proto, že největší pro-
cento hráčů je draftováno právě z univerzit, za
druhé mohou hrát do třiadvaceti hokej a záro-
veň studovat a když se jim třeba nepovede se
dostat do profesionálního hokeje, mají pro život
záchytnou síť v podobě vzdělání.

 Dalším zajímavým projektem, ve kterém
se angažujete, jsou týmy Czech Knights, vý-
běry hokejistů mezi deseti a čtrnácti lety,
s nimiž každoročně vyrážíte do Kanady a dá-
váte jim příležitost seznámit se s „velkým“
hokejem“. Jak se zrodil?
Shodou okolností tento projekt začínal tady,
první try out jsme dělali v Litomyšli. S Petrem
Jonákem jsme vymysleli prvotní scénář. Počá-
teční plán byl zúčastnit se turnaje v Quebecu,
což je jedna z největších akcí v zámoří. Po-
stupně se to rozrostlo tak, že jsme vytvořili čtyři
pět kategorií, kdy se kluky snažíme jednak do-
stat na turnaje do Ameriky a po Evropě, aby po-
znali konkurenci, jaká je ve světě. Druhým cílem
je, abychom jim poskytli možnost se zlepšovat
nad rámec svých klubových povinností. Jedná
se o mladší hokejisty, letos máme ročníky 2005
– 2009.

 Ten zážitek, zahrát si v kolébce hokeje,
musí být pro mladé kluky mimořádný. Tím
spíše, že jste letos s výběrem třináctiletých
hráčů turnaj Pee-Wee dokonce vyhráli…
V Quebecu není klub NHL, zato je tam hlad po
hokeji, mají juniorský tým, na který chodí dva-
cet tisíc diváků. Na ten turnaj je celková náv-
štěvnost kolem milionů lidí. My jsme tam letos
hráli s ročníkem 2005, který se hodně povedl,
jsou to šikovní kluci. Na finálový duel se v nové
hale dívalo snad devět tisíc fanoušků.

Radek Halva

Management SF Hockey Academy: zleva bývalý
skvělý brankář a dvojnásobný mistr světa Tomáš
Vokoun, generální manažer Mikko Saarni, finská
hokejová superstar Olli Jokinen a vpravo Jakub
Bažant.
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MMČR motokros Stříbro: 
Stříbrný Edelbacher!
Za slunečného počasí pokračoval 12. srpna v zá-
padočeském Stříbře republikový šampionát
„KŮTA servis motokros 2018“ již předposledním
podnikem. V nejsilnější kubatuře MX1 si to zá-
vodníci rozdávali mezi sebou už tvrdě v dopole-
dní kvalifikaci, kterou nakonec ovládl Václav
Kovář (HT Group Racing).
Odpoledne ale úřadoval obhájce titulu Martin
Michek (Buksa/Ados KTM), když využil zaváhání
rychlého Maďara Bence Szvobody (Buksa/Ados
KTM), který v podstatě v poslední zatáčce kvůli
pádu přišel o celkový triumf. Tradiční matador
Orion Racing KTM týmu Petr Bartoš se rozhodně
v nabité konkurenci neztratil a za dosažené vý-
sledky (10/9) bral celkově devátou pozici – prů-
běžně v seriálu je sedmý, vede stále Michek.
Francouzský rychlík ve službách týmu
Buksa/Ados KTM Sulivan Jaulin (1/2) opanoval
první rozjížďku slabší třídy MX2, ovšem v té ná-
sledující podlehl rakouskému jezdci 19letému
Rolandu Edelbacherovi, který zde v dresu Orion
podal srdnatý výkon – hlavně ve druhém svém
vystoupení, kdy po horším startu všechny své
soupeře dotáhl a předjel! Roland (3/1) nakonec
vystoupil na stupně vítězů druhý za lídrem této
skupiny Jaulinem.
Další Orioňák Jonáš Nedvěd je stále zraněný,
svůj návrat plánuje do Opatova. V ženské kate-
gorii měla naše závodnice Barbora Laňková vel-
kou smůlu, když se zapletla do hromadné kolize

a závod pro ni předčasně skončil, protože si
hodně poškodila motocykl. V druhém motu Bára
skvěle odpálila od žebříku a po tuhém boji, ve
velkém vedru, prosvištěla cílem jako třetí! Suve-
rénně si na dráze ve Stříbře počínala Němka
Steffi Laier, která u nás nemá konkurenci a jasně
kráčí za dalším titulem, Laňková drží v mistráku
nadějné čtvrté místo. Ve Veteránech se nám po
minulém závodě (Petrovice) zranil Slovák Ivan
Černý, z těchto důvodů jeho pozici zaujal ná-
hradník Aleš Suchánek, který si ze Stříbra odvezl
body za patnáctou příčku.
Hostitelem posledního, finálového klání bude 2.
září motokrosový areál v Opatově nedaleko Svitav.
Za Orion Racing Petr Kovář, foto: Radek Lavička

Srpnové závody Suchá 18. srpna
V sobotu 18. 8. se v Suché u Litomyšle v areálu
Jízdárny Suchá konaly další parkurové závody.
Pořadatel si pro jezdce a koně nachystal celkem
pět soutěží, kde zahajovala Hobby soutěž do
80 cm na limitovaný čas. Hodnotě 57 sekund se
nejvíce přiblížila Šárka Mikešová a Ally Jolly z JK
Lanškroun.
Následoval parkur stupně „Z“ na limitovaný čas.
0,58 sekundy byl čas, který chyběl do stanove-
ného času pro parkur, který zajela Nikola Tivo-
radová a Quenta 1. Jejich odchylku nikdo nesnížil,
proto zaslouženě domácí dvojice zvítězila.
Tradičně nejobsazenější soutěží je parkur stupně
„ZL“, kde startovní listina čítala rovných 40 dvo-
jic. V parkuru s návazným rozeskakováním byla
nejúspěšnější Denisa Tošovská v sedle Ricca
(JPS Vanice).
Parkur stupně „L*/L**“ handicap byl taktéž s ná-
vazným rozeskakováním. Čas pod 23,5 sekundy
stačila v druhé fázi parkuru Zuzana Plundrová
a Benthe, reprezentující JS Plundra. Žádná
z dvojic nebyla rychlejší, a Zuzana se tak mohla
radovat z vítězství.
Vrcholem sobotního horkého odpoledne byl par-
kur stupně „S*/S**“. Jedinou dvojicí, která se po-
prala s nástrahami parkuru Romana Falty bez

zaváhání a pokračovala do návazného rozeska-
kování, byla Tereza Veselá a Histannie HDH (JO
Stáj Dvořák Čistá). Ostatní dvojice alespoň jed-
nou chybovaly, pro Terezu to znamenalo pře-
svědčivé vítězství. Na druhém místě se umístil
domácí Jakub Petrus a Honey 6 s chybou ze zá-
kladního kola, třetí byla Kateřina Málková a Cor-
nelius (SS Málek), taktéž s chybou.
Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na
následující závody!

Michaela Javůrková, foto: archiv

Na fotbal v Litomyšli nově
v sobotu dopoledne
Fotbalisté Jiskry vstoupili v polovině srpna do
nové mistrovské sezony krajského přeboru. Tre-
néři Ivo Svoboda a Jaroslav Ryba přivítali v kádru
ofenzivní posilu Matěje Hromádku z Proseče,
k jiným změnám v mužstvu přes léto nedošlo.
Start do soutěže se nepovedl ani trochu podle
představ, porážka v Hlinsku 0:4 byla nečekaně
krutá. Ve druhém kole podal tým o poznání kva-
litnější výkon a po remíze 1:1 s Moravskou Třebo-
vou si připsal bonusový druhý bod do tabulky
díky vítěznému penaltovému rozstřelu.
„Chtěli bychom se zlepšit ve všech statistikách
oproti minulé sezoně. Především méně inkaso-

vat, získat více bodů a pohybovat se v lepší po-
lovině tabulky. Hrát fotbal, který pobaví fanou-
šky a přiláká fotbalovou veřejnost na naše
dopolední sobotní zápasy,“ připomněl na startu
podzimní části trenér Svoboda převratnou no-
vinku litomyšlského fotbalu, tedy dopolední za-
čátky většiny utkání A mužstva.
V průběhu srpna vstoupili do mistrovských bojů
ve svých krajských přeborech dorostenci i starší
a mladší žáci, kteří vytvořili společná družstva
se Sokolem Čistá. Nejmladší hráči z kategorie
starších a mladších přípravek se přidají během
září. Radek Halva

VHOS, a.s., Nádražní 6,
571 01  Moravská Třebová 

přijme na pracoviště
vodovodů v Litomyšli

Provozního
montéra

vodovodů 
Hlavní pracovní náplň: 
• práce při opravách a údržbě vodovodních

řadů a přípojek
• provádění montážních a demontážních

prací na vodovodních řadech
• montáže a výměny vodoměrů
• údržba vodárenských objektů
• pohotovostní služba

Požadujeme: 
• vzdělání SOU 
• praxe v oboru vítána
• platný řidičský průkaz sk.B
• dobrý zdravotní stav (práce v terénu)
• pracovní nasazení, manuální zručnost, 

samostatnost, spolehlivost, svědomitost

Upřednostňujeme:
• vzdělání v oboru instalatér
• platný strojnický průkaz (lopatová rypadla

kolová, nakládací a vykládací stroje)
• platný řidičský průkaz skupina C
• platný profesní průkaz

Nabízíme:  
• práci ve stabilní společnosti 

s dlouholetou tradicí
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na penzijní připojištění
• finanční příspěvek k významným

životním událostem
• příspěvek na stravování
• další zaměstnanecké benefity

Nástup možný ihned nebo dle dohody 

Bližší informace získáte:
Jan Rada, DiS., mobil 602 356 471, 
vedoucí pracoviště vodovodů Litomyšl
V době Po-Pa od 07:00 do 14:00 hod.

Přihlášky zasílejte:
VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová
Útvar ŘLZ, Dagmar Krhlová
tel.: 461 357 142, mobil: 725 020 852
e-mail: d.krhlova@vhos.cz

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



Atletické okénko
V prázdninových měsících oddíl atletiky uspořá-
dal dva tradiční závody. Dne 28. 7. to byl litomyšl-
ský Jandíkův šestiboj za účasti 20 závodníků
a vítězem se stal opět P. Baar, kterému se nejvíce
dařilo ve vrzích, před Borkem z M. Třebové
a Hromčíkem z Brna. Srpnový letní mítink se již
uskutečnil za úmorného vedra, navíc jeho konání
kolidovalo se začátkem mistrovství Evropy v Ber-
líně, a proto jsme letos v akci neviděli špičkové
reprezentanty. Přesto jsme na stadionu přivítali
atlety i atletky z 25 oddílů, sprinterský trojboj vy-
hrál Burda z Pacova, Tláskal z Čáslavi, disk Tulis
z Hradce Králové, memoriál B. Novotného Heža
z Olomouce, memoriál J. Ptáčka Rybár z Prahy.
Většina našich nejlepších nestartovala, ale pro
zdárný průběh závodů např. T. Kozák byl ředite-
lem závodu a P. Baar se ujal role startéra.
Mistrovství republiky v Kladně se zúčastnil
V. Kozák a výkonem 65,45 v oštěpu obsadil vý-
borné 5. místo. Pro zajímavost, dva naši odcho-
vanci se stali mistry republiky. J. Friš  na 1500 m
a J. Kovář na 3 km překážek. Oba závodí za Duklu
Praha. Soutěže družstev měly o prázdninách
volno, výjimkou bylo 3. kolo juniorů a dorostů,
které proběhlo v Jablonci. P. Chadima (300 m př.)
a M. Vilček (koule, disk, kladivo) hostovali za AC
Pardubice a ve svých disciplínách obsadili 3.
místa a výrazně tím přispěli k případnému po-
stupu do celostátního finále.
Nejbližším závodem v Litomyšli bude 4. kolo
mladšího žactva ve středu 5. září. Chlapci a děv-
čata musí ještě stvrdit postupovou pozici pro
krajské finále, které bude rovněž v Litomyšli,
v sobotu 15. září. Mužům by již neměla ujít baráž
o postup do 1. ligy (16. 9.), kde bude startovat 10
družstev, tj. 4 družstva z 1. ligy ze 7. a 8. místa
a 6 družstev z prvních 2 míst tří skupin 2. ligy.
Baráž se uskuteční u prvoligových účastníků
a může to být i poměrně blízká Boleslav, ale
třeba i vzdálené Klatovy.
Oddíl atletiky pořádá 8. září zájezd do Ostravy-
Vítkovic na největší atletické závody roku 2018
Kontinentální pohár a budeme sledovat  nejlepší
světové atlety v zápolení o vítězství svého kon-
tinentu. Naše děti, především z přípravky
a mladšího žactva, dostaly od atletického svazu
vstupenky zdarma, v počtu 38 a 2 treneři, auto-
bus zaplatí oddíl. Petr Jonáš

Sportovní přípravka pro děti od 5 do 10 let
Pokud vaše děti baví pohyb a chcete, aby dělaly
kolektivní sport, pak vás bude určitě zajímat, že
basketbalový klub ADFORS Basket Litomyšl
stále přijímá nové členy – chlapce i dívky ve věku
od 5 do 10 let.
Děti ve věku 5 – 8 let: Ve spolupráci s DDM Lito-
myšl bude i v letošním školním roce pokračovat
sportovní přípravka, která je zaměřena především
na rozvoj pohybových schopností a obratnosti dí-
těte. Na trénincích věnujeme dostatek času také
různým hrám a soutěžím, protože sport by měl
děti především bavit a zaujmout a o to se v maxi-
mální možné míře snažíme. Děti ve věku 5 – 6 let
(ročníky 2012–2013) trénují každý čtvrtek od 15.30
do 16.30 hod. v tělocvičně 2. ZŠ U Školek (červená).
Děti ve věku 7 – 8 let (ročníky 2010–2011) trénují
každý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hod. v městské
sportovní hale. První trénink s informační

schůzkou pro rodiče proběhne ve čtvrtek 6. září.
Děti ve věku 9 – 10 let (ročníky 2008–2009): Pro
starší holky a kluky je připraveno družstvo nej-
mladšího minižactva, které již hraje krajskou
soutěž. Děti trénují v úterý od 17.00 do 18.30
hod. v hale Jiskra u koupaliště a ve čtvrtek od
15.30 do 17.00 hod. v městské sportovní hale.
Začínáme trénovat také od čtvrtka 6. září.
Kromě již stávajících členů rádi přivítáme i nové
tváře, které se přidají k bezmála 120 dětem, jež
basketbal doposud učaroval. Pokud nevíte, zda
by vašeho syna nebo dceru basketbal bavil, tak
není nic snazšího, než si v průběhu září zkusit
u nás zcela nezávazně zasportovat a pak se roz-
hodnout.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na
tel. 602 335 513. Těšíme se na nové baskeťáky
a nové baskeťačky. Martin Šorf a Josef Štefl
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24. ročník triatlonu v Litomyšli
Druhou srpnovou sobotu jsme se sešli již na 24.
ročníku triatlonu v Litomyšli – Nedošín (1 km –
50 km – 10 km). Za slunečného počasí se na
startu sešlo 41 účastníků, kteří byli rozděleni do
kategorií dle rozpisu a dohody s pořadateli.
Z důvodu nízké hladiny vody se plavání zkrátilo
na 800 a 400 m. Pro děti byla připravena trať na
100 m plavání, 5 km na kole a 2,5 km běh.
Po loňském druhém místě se vítězem stal do-
mácí závodník Pešek Pavel časem 2:05:19. Čtyři
minuty za vítězem doběhl Antonín Hurych v čase
2:09:13. A trojici na
stupně vítězů doplnil
s časem 2:10:18 Do-
čkálek Libor z Dob-
říše. Nejrychlejší ženy
jsme letos měli dvě.
Na dlouhé trati časem
2:43:37 Kamilu Otru-
bovou z Velké Úpy
a na krátké trati
časem 1:21:27 Jaro-
slavu Hurychovou
z Litomyšle.
Všem závodníkům,
dobrovolníkům, kteří

pomáhají s udržením tradice, divákům a spon-
zorům chci poděkovat za letošní spolupráci. Díky
patří i doprovodnému programu (paddleboar-
ding, windsurfing, windsurfingový trenažer),
který připravil Pavel Saqua. Doufám, že nám
příští rok opět pomůžete prodloužit tradici již na
25. ročník v tradičním termínu druhou sobotu
v srpnu 10. 8. 2019, a lidé, kteří si chtějí tento
sport vyzkoušet, budou mít stále šanci.
Kompletní výsledky a fotografie lze nalézt na
www.triatlonlitomysl.cz Přemysl Seidl

Hokejisté se po letní přípravě přesouvají na led
Ledová tříšť duhových barev mizí pomalu v let-
ních vpomínkách. Hokejisté Litomyšle už mají
v hlavách ledové ostří, které značí konec dřiny
na posilovacích strojích a atletickém ovále. V mi-
nulých dnech poprvé okusili ledovou plochu
a chystají se na začátek sezony. V novém složení
a s odhodláním dosáhnout na příčky nejvyšší. 
Nejmladší naděje se poctivě připravovaly a mají
na co. Například hráči dorostu a juniorky začínají
svou sezonu už 10. září. Během léta došlo
k drobným změnám na vedoucích postech u jed-
notlivých družstev. Hokejisté od přípravky až po
žáky řídí společně s trenéry jednotlivých katego-
rií profesionální trenér Stanislav Mečiar. Tým do-
rostu bude trénovat Jan Jirmásek a pomáhat mu
bude Matěj Bažant. Vedoucím mužstva bude
Milan Víčar. Juniorku povede Petr Pešina. Muži
A mají staronového trenéra Jana Svatoše s asis-
tencí Bóďy Jakubce, vedoucím Milanem Sokolem
a manažerem Martinem Vandasem. „Část týmu
trénovala individuálně. Hráči jezdili, jak jim to
pracovní možnosti dovolily. Účast mohla být ze-

jména u domácích hráčů vyšší, ale až led ukáže,
v jaké jsou formě. Spokojen jsem napůl,“ vyjádřil
se k přípravě Bóďa Jakubec. 
„Příprava vrcholila v srpnu a začaly tréninky na
ledě v České Třebové. Áčko čeká dvoudenní
kemp v Bystřici nad Pernštejnem. Doma se naši
hráči představí 6. září s Novou Pakou. O zápa-
sech budeme informovat na webových strán-
kách, facebooku a také v Lilii,“ sdělil manažer
Martin Vandas. Další možnost vidět nový tým
bude 9. září v Litomyšli proti kvalitnímu celku
z Boskovic.  „Vrcholem přípravy bude obhajoba
loňského vítězství poháru Metujecup v Jaroměři
poslední víkend v září. Mistrovský zápas hrajeme
doma posledního září od 17 hodin s Poličkou,“
pozval do ochozů diváky Martin Vandas. 
Brzká příprava na ledě má pomoci trenérům, aby
utvořili páteř týmu. „Slibujeme si ucelení týmu.
Potřebujeme vidět nové hráče. Chceme vědět,
jak poskládat tým a jakým směrem se ubírat.
Máme  široký kádr, a tak vznikne i tlak na jednot-
livé hráče. Samozřejmě chceme dát možnost

mladým nadějím,“ řekl asistent trenéra Bóďa Ja-
kubec. Velká očekávání se očekávají hlavně od
posil. Tou poslední je zkušený hráč ověnčený ex-
traligovým titulem ze Zlína Aleš Holík. Obránce
ještě v loňském roce hrál za prvoligový Prostě-
jov. Klub je připraven i na možné hráčské vý-
padky. Na střídavé starty jsou připraveni hráči
z druholigového Šumperka. „Nálada v týmu je
velmi dobrá a nedopustíme výpadek v základní
části jako vloni. Cílem je přímý postup do sku-
piny A a následný postup do semifinále. Těšíme
se, že letos nabídneme divákům o hodně více
kvalitních utkání a vítězství, především na do-
mácím ledě,“ oznámil cíle pro sezónu Martin
Vandas
Model soutěže se nezměnil. Po dvoukolové zá-
kladní části postupuje prvních šest týmů do sku-
piny A a o další dvě postupové místa se utká
zbývajících pět týmů ve skupině B. V Litomyšli
se přestaví  staronoví soupeři ze Skutče a Lan-
škrouna. Naopak diváci neuvidí Havlíčkův Brod
B a Ledeč nad Sázavou. Martin Vandas


