
Město plánuje výstavbu nového
bydlení a hledá investory

„Domov pro seniory. Podpora bydlení. Opravy
majetku. To jsou priority litomyšlského zastupi-
telstva, na kterých usilovně pracujeme. Jako
město nemáme dost peněz na to, abychom
všem zájemcům umožnili tady bydlet, ale je
naší povinností podpořit zdravý růst města.
Proto chystáme vlastní projekty v Husově čtvrti
a na Lánech. Zároveň nabízíme developerům
vhodné pozemky ve třech lokalitách Na Pro-

kopu, v Havlíčkově ulici a naproti nemocnici.
Chceme, aby v těchto všech lokalitách vyrostlo
dostupné bydlení pro střední třídu a mladé ro-
diny, kterého je v Litomyšli dlouhodobě nedo-
statek,“ vysvětluje plány města starosta Daniel
Brýdl. Pro soukromé investory se město roz-
hodlo z toho důvodu, že se u nich dá předpo-
kládat, že budou chtít výstavbu dokončit rychle
a nabídnou občanům konkurenční ceny.

Zajděte se
podívat na nej-
větší výstavu
stavebnic v ČR!
V prostorech zámecké jízdárny a zámec-
kého pivovaru v Litomyšli je od 13. čer-
vence k vidění unikátní výstava Svět
kostiček. Exponáty pohyblivých modelů,
vlaků, zvířat a nejrůznějších staveb z více
než 750 000 dílků zabírají plochu přes
1000 metrů čtverečních. Dětští i dospělí
návštěvníci si mohou prohlédnout modely
ze stavebnic Lego, Seva, Mosaic Color,
Gecco a Resta Model. Výstava se pyšní
také třemi národními rekordy.
V sobotu 13. července na zámeckém návrší
proběhlo slavnostní otevření výstavy, která
byla představena široké veřejnosti jejím
autorem Petrem Šimrem, spolumajitelem
firmy Seva Janem Látem a ředitelem Zá-
meckého návrší Davidem Zandlerem. Pod-
pořit výstavu přišel i místostarosta
Litomyšle Radomil Kašpar. strana 15 >
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Přetíženou „pětatřicítku“
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Nedostatek bydlení je v současnosti jedním z největších problémů Litomyšle. Malá nabídka
a vysoké ceny nemovitostí. To je realita, se kterou se potýkají nejenom mladé rodiny. Vedení
města se snaží nepříznivou situaci řešit a plánuje pro příští dva roky zainvestování 50 parcel.
Zároveň nabízí developerům tři lokality ke koupi a výstavbě, kde by do několika let mohly
vzniknout další desítky domů a bytů.

Další etapu výstavby Na Prokopu by měl usnad-
nit fakt, že až k hranici volných pozemků jsou
přivedeny sítě. V lokalitě o rozloze přesahující
15 tisíc metrů čtverečních má podle plánu
vzniknout malé náměstí se zelení, dvanáct řa-
dovek, patnáct rodinných domů a potřebná in-
frastruktura. 
Město bude požadovat rozložení staveb dle ur-
banistického řešení, developer však bude moci
sám vybrat styl a podobu domů v souladu s po-
kyny v územním plánu. V tomto případě město
vybere developera podle výše cenové nabídky,
která začne na 610 korunách za metr čtvereční,
celkem tedy za téměř 9,5 milionu Kč bez DPH.
Prodej se uskuteční až po vydání stavebního
povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy,
kterou bude pravomocně povolena výstavba
komunikací a inženýrských sítí potřebných pro
připojení všech řadových a rodinných domů dle
územní studie. 
Projekt na výstavbu inženýrských sítí a komu-
nikací má být zpracován a předložen k odsou-
hlasení městu nejpozději do jednoho roku od
uzavření budoucí smlouvy, stavební povolení
bude vydáno nejpozději do dvou roků od uza-
vření budoucí kupní smlouvy. Termín pro podání
nabídek investorů je 5. září 2019.  strana 4 >

Druhý poločas Pátků
je tu s novinkou

První prázdninový měsíc je za námi a s ním
i první polovina letošního maratónu pohádek,
parádní muziky a letní pohody. Jednadvacátý
ročník Toulovcových prázdninových pátků má
před sebou posledních pět zastávek. Pojďme si
tedy říct, na co se můžeme letošní prázdniny
ještě těšit. Především pro vás máme novinku!
Kdo přijde na pohádku převlečený za pohádko-
vou postavičku, dostane 5 losů v naší Toulov-
cově prázdninové tombole úplně zdarma!
Srpen zahájíme s divadelním spolkem Pruho-
vané panenky a pohádkou Tři prasátka. Hudeb-
ním hostem bude kapela Žamboši. Původní duo
Janu a Stanislava Žambochovy rozšířil v roce

2005 bubeník Jiří Nedavaška. Kapela má na
kontě čtyři alba a hned dvě z nich získaly cenu
Anděl a třetí nominaci. Uslyšíte progresivně
znějící folk. Máte-li rádi muziku např. kapely Tra-
band nebo Čp. 8, určitě si tuto hudební lahůdku
nenechte ujít. 
Druhý srpnový pátek nám bude oblíbené Diva-
délko Mrak vyprávět svoji Pirátskou pohádku.
Poté zahraje a zazpívá opravdová hudební le-
genda – Oskar Petr. Skladatel, textař, zpěvák,
fotograf, publicista, výtvarník, architekt interi-
éru, ale především skvělý hudebník přijede se
svým bandem. 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města Starosta 
odpovídá
Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi na
témata, která vás zajímají? Své podněty můžete
sdělit redakci Lilie na adresy uvedené v tiráži na
poslední straně tohoto vydání.
Pokud chcete na své otázky znát přímo odpo-
vědi starosty Daniela Brýdla, můžete se na něj
obrátit prostřednictvím Starostovy odpovědny. 

Nesouhlas se zdražením daně z nemovi-
tosti pro občany bydlící v ulici Bří Šťastných
– hluk, prach, smog ze silnice. 
Zvyšování daně z nemovitosti jistě není něco,
co bychom dělali s radostí a pro naše uspoko-
jení. Daň z nemovitosti v celém městě i integro-
vaných obcích zvyšujeme z toho důvodu, že
v minulosti bylo v Litomyšli mnoho zainvesto-
váno (zimní stadion, squashová hala, letní sta-
dion, zámecké návrší atd.) a také máme hodně
historického majetku (galerie v domě U Rytířů,
knihovna v historické radnici, Smetanův dům,
sídlo městské policie...) a o tento se musíme
jako správní hospodáři starat. Současně město
dává miliony korun na investice a opravy škol,
školek, chodníků a další potřebné věci. 
Příjem z daně z nemovitosti je jeden z mála,
který jako město můžeme ovlivnit, a proto jsme
k tomu nyní přistoupili. Máme k dispozici studii
renomovaného ekonoma L. Tesaře, která jasně
říká, že při majetku cca 2,5 miliardy Kč (!!!) musí
Litomyšl investovat do oprav a renovací ales-
poň 80 milionů Kč každý rok. Můj předchůdce
ve funkci starosty s opravami začal, ale nedo-
statečné příjmy a výše jiných povinných výdajů
město limitovaly. 
Vím, že jde o nepopulární opatření, a své jsem
si již vyslechl, ale chci spravovat město zodpo-
vědně a jako opravdu dobrý hospodář. Hledáme
samozřejmě i úspory ve výdajích a diskutujeme
i prodej nepotřebného majetku. Myslím, že jed-
noznačná podpora zvýšení daně z nemovitosti
jak ve finančním výboru, tak na radě města
i mezi zastupiteli města (všemi bez ohledu na
stranickou příslušnost) jasně ukazuje, že si uvě-
domujeme nutnost opravovat a investovat do
našeho majetku tak, abychom dalším genera-
cím nezanechali dluhy a polorozbořené stavby. 
Z podstaty daně z nemovitosti, která je vázána
na katastrální území, nelze například nemovi-
tosti kolem I/35 vynechat. Je mi opravdu líto, že
trpíte negativními vlivy I/35, a věřte mi, že se
aktivně scházím se zástupci Kornic, Strakova,
ŘSD i projektanty, abychom omezili průtahy při
přípravě obchvatu v podobě vybudování D35. 
Omlouvám se Vám, Váš dům ani domy kolem
I/35 nemohou být vyjmuty z jednotného koefi-
cientu daně z nemovitosti.
Děkuji za pochopení Daniel Brýdl, starosta

Uvedený příspěvek ze Starostovy odpovědny
byl redakčně upraven a zkrácen. Všechny pří-
spěvky v původním znění najdete na webu
www.litomysl.cz, součástí rubriky je i formulář
na vkládání nových dotazů. -mv-

Nejenom řidiči jistě zaznamenali, že v minulých
měsících došlo ve dvou etapách k opravě povr-
chu vozovky přetížené silnice I/35, po níž denně
projíždí kolem 25 tisíc aut. Ve čtvrtek 18. čer-
vence objednatel akce – Ředitelství silnic a dál-
nic (ŘSD) – nepřevzal od dodavatelské firmy
Skanska stavbu kvůli špatnému stavu povrchu
opravené silnice. „Na dvou místech, u odbočky
na Skuteč a čerpací stanice MOL, jsou tyto ne-
rovnosti v hodnotách centimetrů, zhotovitel je
opraví vyfrézováním a pokládkou nové směsi.
Ostatní nerovnosti jsou v hodnotách od pěti do
devíti milimetrů,“ vysvětluje důvod nepřevzetí
stavby Jiří Hostaša, vedoucí provozního úseku
Správy Pardubice ŘSD.
Otázkou je, proč v Litomyšli a Vysokém Mýtě,
kde na opravách silnice první třídy pracovaly
dvě různé firmy, došlo k tak výraznému zvlnění
povrchu. Odborníci se zatím domnívají, že
k tomu došlo kombinací extrémních teplot
a tím, že opravovaným úsekem neustále popo-
jížděla těžká nákladní auta. Tento závěr má ově-
řit posudek nezávislé laboratoře Českého
vysokého učení technického v Praze.
Vzhledem k extrémní intenzitě dopravy po sil-
nici I/35 v průtahu Litomyšlí a klimatickým pod-
mínkám v posledních letech se podle ŘSD
v delším časovém období tvorbě kolejí stejně
nezabrání. „Jediným řešením by bylo odtěžit

stávající konstrukci vozovky silnice I/35 v prů-
tahu městem a zřídit cementobetonový kryt
jako na některých úsecích dálnic. Toto je však
v praxi nereálné,“ dodává Jiří Hostaša.

Oprava silnice na Českou Třebovou
K dalšímu přezkoumání stavu vozovky dojde
v září či říjnu letošního roku. Čtenáře také upo-
zorňujeme na plánovanou opravu silnice II/358
Litomyšl – Česká Třebová, která má začít u svě-
telné křižovatky a kolem I. základní školy pokra-
čovat dále na Němčice. Původně měly práce
začít již po konci Smetanovy Litomyšle, ale
v době srpnové uzávěrky Lilie nebylo datum za-
hájení prací ještě známé. Je možné, že se s re-
konstrukcí začne až ve druhé polovině srpna či
na začátku září.
„Komplikace v dopravě nám samozřejmě všem
vadí, je ale nutné upozornit na to, že městem
projíždí přes dvacet tisíc aut denně a komuni-
kace zkrátka potřebují čas od času opravit. Jsem
rád, že Pardubický kraj i ŘSD na tyto práce kaž-
doročně uvolňují nemalé sumy, protože jinak
bychom jako občané Litomyšle byli zase nespo-
kojeni s tím, že nám tu rozbité silnice nikdo ne-
opraví. Doufám, že se pětatřicítka i silnice na
Třebovou rychle opraví bez dalších komplikací
a že se někdy dočkáme dálnice, jejíž urychlenou
výstavbu jsme v zastupitelstvu podpořili již
v minulém volebním období,“ reaguje na sou-
časnou situaci ve městě místostarosta Radomil
Kašpar. -mv-

Přetíženou „pětatřicítku“ 
čekají další opravy

Omezení provozu pokladny
Upozorňujeme veřejnost na omezení provozu
pokladny v budově MěÚ Litomyšl na adrese Bří
Šťastných 1000. Od 30. 7. do 6. 8. 2019 bude po-
kladna z personálních důvodů dočasně uza-
vřena. Pro občany to znamená, že v uvedené
dny budou moci v této budově platit jen v ho-
tovosti na náhradním místě. Za ověření podpisů

a listin můžete zaplatit v hotovosti v kanceláři
podatelny. Poplatky odboru správního budou
přijímány v hotovosti v budově MěÚ Litomyšl Bří
Šťastných 597. Platby kartou budou v termínu
od 30. 7. do 6. 8. možné pouze na pokladně bu-
dovy MěÚ Litomyšl J. E. Purkyně 918. Vedení
úřadu se omlouvá za vzniklé komplikace. -red-

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru ul. Družstevní
v období od 1. 8. do 14. 9. 2019 za účelem pro-
vádění výkopových prací při výměně vodovod-
ního řadu. Žadatel Vodovody s.r.o.

 RaM se seznámila se studií a s návrhem ná-
jemce na modernizaci autokempu a souhlasí
s dalším jednáním. RaM nesouhlasí s tím, aby
součástí vypořádání investic byl i převod chatek
do vlastnictví města.

 RaM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o spo-
lupráci při zajištění zpětného odběru elektroza-
řízení mezi Městem Litomyšl a ASEKOL a.s.
Dodatkem se zvyšuje počet stacionárních kon-
tejnerů o dva kusy. RaM pověřuje starostu
města podpisem dodatku.

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit po-
skytnutí dotace ve výši 4 tis. Kč TJ Jiskra Lito-
myšl na podporu Mistrovství ČR veteránů
v lehké atletice - víceboje ve dnech 28.–29. září
2019 v Litomyšli. Hrazeno z rozpočtové kapitoly
08. RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.

 RaM se seznámila a vzala na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Litomyšl za
rok 2018.

 RaM bere na vědomí stanovisko odboru vý-
stavby a územního plánování Městského úřadu
Litomyšl jako příslušného úřadu územního plá-
nování k podaným návrhům č. Z4-07 až Z4-10
na změnu územního plánu Litomyšl, tj.: návrh
č. Z4-07 se doporučuje prověřit ve změně
územního plánu Litomyšl s tím, že budou sta-
noveny podmínky na ochranu krajinného rázu,-
návrh č. Z4-08 se doporučuje zamítnout,-
návrh č. Z4-09 a Z4-10 se doporučuje prověřit
ve změně územního plánu Litomyšl s tím, že
u návrhu Z4-10 bude u změn dokončených sta-
veb prověřen způsob (ne)započítávání podla-
hové plochy stávajících staveb.

 RaM stanovuje způsob zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu na projektovou doku-
mentaci „Zainvestování území pro rodinné
domy v lokalitě Husova čtvrť". RaM pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy o dílo s fir-
mou KIP spol. s.r.o.

více na litomysl.cz
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Práce na proměně Černé hory pokračují

Práce na obnově Černé hory, která si však i na-
dále udrží charakter lesa, začaly na začátku
dubna. Město za ně zaplatí přes tři miliony
korun, Litomyšl však může získat dvoumiliono-
vou dotaci z Programu rozvoje venkova.
Součástí úprav bude i vybudování nového info-
systému a umístění odpadkových košů. 
„Naší ideou je, aby vedle sebe mohli svůj volný
čas trávit běžci, rodiny s dětmi i skupiny přátel
a navzájem si nepřekáželi,“ vysvětluje místosta-
rosta Radomil Kašpar. Nedaleko lesa na Černé
hoře již funguje venkovní posilovna, pro menší
děti a jejich rodiče má být novým lákadlem
přírodní hřiště. To bude vyrobené hlavně z ne-
pravidelně opracovaného akátového dřeva.
Pro děti se počítá s řadou herních prvků, napří-
klad prolézačkami a lanovými prvky, aby mohly
rozvíjet své pohybové schopnosti. 
Práce mají být hotové na podzim letošního
roku. Podobně jako hřiště budou i lavice, gri-

loviště a další prvky vyrobené z přírodních ma-
teriálů a povrchově upraveny s ohledem na je-
jich trvalé vystavení vlivům počasí. Tento
projekt má společně se sportovním areálem
FotbalPark Litomyšl rozšířit nabídku volnoča-
sových služeb v lokalitě.

Kácení, pak sázení
V lesech na Černé hoře se v minulých letech
často kácely stromy, což veřejnost nesla nelibě.
Podle oborníků však nebyla jiná možnost. Dlou-
hotrvající sucho poskytlo dobré podmínky pro
kůrovce, který napadl stovky stromů v lokalitě.
Kořenový systém tamní vegetace také napadly
dřevokazné houby. Kvůli obavám o bezpečnost
občanů a nařízení státu o sanování napadených
lokalit se tak na Černé hoře muselo kácet. Les-
níci v místě ale následně vysadili 10 tisíc sazenic
jehličnatých a listnatých stromů, které budou
za pár let tvořit zdravé jádro tamního lesa. Ve-
dení městských lesů žádá občany o pochopení
a trpělivost, Černá hora se opět zazelená a Li-
tomyšlané tam budou v budoucnu opět chodit
na procházky v přírodě, za sportem i za rela-
xací. -mv-

Lesníci na začátku července nainstalovali tři cedule na Černé hoře, které návštěvníky informují o tom, co se v lokalitě děje. Po nutném kácení v oblasti
vysadili 10 000 sazenic listnatých a jehličnatých stromů, které budou za pár let tvořit zdravé jádro tamního lesa. Současně probíhají práce na pro-
jektu „Posílení rekreační funkce lesa na Černé hoře“. Ten má lokalitu ještě více otevřít veřejnosti a přilákat místní k trávení volného času. V areálu
vznikne přírodní dětské hřiště, odpočívadla, lavičky, griloviště a dojde i ke zpevnění běžeckých cest. Vše má být hotové na podzim letošního roku.

Ceny města budou opět 
v dobrých rukách
I letos na podzim se zaslouženého ocenění do-
čkají vybrané osobnosti, které radě města do-
poručila litomyšlská veřejnost. Na slavnostním
večeru převezme Cenu purkmistra Laška archi-
tektka Zdeňka Vydrová, Plakety Rady města
Litomyšl pak pedagog a pěvec Otokar
Karlík a historik Oldřich Pakosta.
Tato jména vybrali radní z návrhů
občanů, kteří měli možnost nomi-
novat své letošní favority do konce
května. Zdeňka Vydrová obdrží
prestižní Cenu purkmistra Laška,
která je v současné době nejvyšším
udělovaným litomyšlským oceně-
ním, za práci na pozici městské archi-
tektky, při níž se podílela na proměně
Litomyšle v moderní historické město.
Plakety Rady města Litomyšl, které slouží jako
poděkování za mimořádnou a dlouholetou čin-
nost pro občany, převezmou dva bývalí ředitelé
zdejších významných institucí. Pedagog a sbor-
mistr Otokar Karlík si ocenění zasloužil nejenom
působením v čele Gymnázia Aloise Jiráska, ale
také za svou uměleckou činnost a aktivitu
v místních hudebních tělesech, zejména pak
v Mužském pěveckém sboru Litomyšl.
Radní chtějí zmíněným oceněním poděkovat
a vyjádřit uznání také historikovi Oldřichu Pa-

kostovi, který do letošního roku stál v čele Stát-
ního okresního archivu Svitavy se sídlem v Li-
tomyšli. Plaketu Rady města Litomyšle obdrží
za mimořádné zásluhy v oblasti historie, kul-

tury, svou publikační činnost a občanskou an-
gažovanost v poradních orgánech

města.
Přesný program slavnostního ve-
čera přineseme v zářijové Lilii, ale
již teď si můžete v diářích pozna-
čit datum 24. září, kdy ve Smeta-
nově domě od 19.00 dojde
k předávání ocenění. Na tuto akci

srdečně zveme širokou veřejnost.
Představitelé města mohou vý-

znamné osoby ocenit několika způ-
soby. Od roku 2006 rada města uděluje

Cenu purkmistra Laška, nejvyšší ocenění po
čestném občanství, které se ale využívá zřídka,
a Plaketu Rady města Litomyšl. 
Čestné občanství jako doposud poslední ob-
držel v roce 2016 astronom Jiří Grygar. Ceny
purkmistra Laška minulý rok obdrželi bývalý
starosta Miroslav Brýdl a restaurátor Karol
Bayer. Plaketu Rady města Litomyšl loni za své
zásluhy získal in memoriam hudebník Vratislav
Lašek. Seznam všech oceněných najdete na
webu města. -mv-

Na začátku roku jsme informovali veřejnost
o plánech na nový městský web. V současné
době se pracuje na redesignu stávajících strá-
nek. Do konce roku 2020 mají být z nařízení
státu všechny městské weby responzivní, tedy
optimalizované pro návštěvníky stránek využí-
vající mobily, notebooky a další. Tento termín
platí jako nejzazší možný i pro litomyšlský web.
V současné době zástupci města připomínko-
vali první pracovní verze a v příštích týdnech se
s ním seznámí členové mediální komise.
Městský web má sloužit všem – občanům i tu-
ristům – proto žádáme veřejnost o pomoc. Na

adresy uvedené v tiráži nám můžete poslat své
tipy a názory na to, co současnému městskému
webu podle vás chybí. Tyto poznatky se poku-
síme zapracovat do redesignu webu litomysl.cz,
jehož předběžnou verzi v průběhu příštího roku
samozřejmě představíme veřejnosti. Na základě
připomínek odborníků a občanů chceme vytvo-
řit přehledný a vizuálně příjemný web, na kte-
rém rychle a snadno najdete potřebné
informace. V současné době také město prově-
řuje možnost získání dotace na tvorbu volnoča-
sového a turistického portálu, o tomto tématu
budeme informovat v dalších číslech Lilie. -az-

Co vám chybí na webu litomysl.cz?

Upozorňujeme na krátkodobou uzavírku provo-
zovny České pošty, Smetanovo náměstí 15. Pro-
vozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou
dobu ve dnech 3. 8. 2019 (sobota) po celou ote-
vírací dobu – od 8.00 do 11.00. Dále v pondělí
5. 8. 2019 od 11.00 do 12.30 kvůli instalaci no-
vého vyvolávacího systému. -red-

Uzavírka
pošty

Úřední hodiny 
o prázdninách
Připomínáme, že na Městském úřadu Litomyšl
budou v srpnu zkráceny úřední hodiny v pondělí
a ve středu do 16.00 hod. V ostatních dnech
zůstávají hodiny stejné do 14.00 hod. Děkujeme
za pochopení. -red-

Dostaňme
Litomyšl
na Wikipedii!
Několik tvůrců a fotografů největší internetové
encyklopedie Wikipedie se během 23. až 25.
srpna sejde v Litomyšli, aby zde intenzivně pra-
covali na článcích o historii i současnosti města,
jeho památkách, osobnostech, ale i zajímavos-
tech z okolí. Litomyšl byla totiž pro letošní rok
zvolena tzv. WikiMěstem. Těmto snahám mů-
žete výrazně pomoci i vy: Máte-li jakékoli sou-
visející materiály (dobové i aktuální fotografie,
knihy, publikace, plakáty atd.), případně tipy, co
by nemělo být opomenuto, kontaktujte prosím
organizátora akce, Dominika Matuse (domi-
nik.matus@wikimedia.cz). Velmi vítané je i za-
pojení místních institucí.
Pokud jste wikipedista-začátečník nebo pouhý
zvědavec, nebojte se událost osobně navštívit.
Vítáni budete v Coworkingovém centru na Zá-
meckém návrší, kde budou mít wikipedisté své
zázemí. Záštitu nad akcí potvrdil starosta města
Daniel Brýdl.
WikiMěsto organizuje spolek Wikimedia Česká
republika (www.wikimedia.cz). Dominik Matus
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PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2018–2022
Představitelé politických stran a hnutí zastoupených v Zastupitelstvu města Litomyšle nedodali do tohoto vydání žádný příspěvek.

I v letošním roce můžete vybrat nejlepší infor-
mační centrum v České republice. O prestižní
ocenění se uchází také Informační centrum Li-
tomyšl, podpořit ho můžete na webových strán-
kách www.ticlitomysl.cz nebo www.aticcr.cz.
Soutěže se účastní přes 400 subjektů a v době
uzávěrky srpnové Lilie bylo litomyšlské „íčko“
druhé nejoblíbenější v Pardubickém kraji. Po-
můžete mu ještě výše? Své hlasy můžete ode-

vzdávat do 31. srpna.
Každý hlasující je navíc
zařazen do slosování
o zajímavé ceny. Pokud
doma nemáte přístup na
internet, můžete formu-
lář vyplnit přímo v info-
centru. -mv-

Přes léto pokračují důležité opravy 
a rekonstrukce městského majetku
Ani tropické teploty nepřerušily práce na rozpracovaných projektech, které mají být brzy
dokončené. Co má být v příštích měsících hotové? Například opravy mateřských školek a roz-
šíření jejich kapacit, vybudování přístavby II. ZŠ, nový chodník na Lánech a zázemí na hřbitově.
Pojďme si tyto investice krátce zrekapitulovat.

Soutěž na
podporu údržby
zeleně
Staráte se ve svém okolí o plochy zeleně, přes-
tože se jedná o městský pozemek? Právě pro
vás je určena 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 zá-
hony a zalévají, hrabou listí apod. Mnozí se ze
skromnosti nepřihlásí sami, přihlaste své
známé nebo sousedy vy!
V loňském roce proběhlo první kolo této sou-
těže. Přihlášeno bylo celkem 7 příspěvků. První
místo si odnesl pan Svoboda za péči o živý plot
ze zimostrázu v blízkosti kruhového objezdu
u Hotelu Dalibor. 
Nyní vyhlašujeme druhé kolo soutěže. Přihlaste
se formou zaslání krátkého popisu, fotografie
a kontaktních údajů. Přihlásit se je možné buď
e-mailem či osobně. Příspěvky posílejte správ-
kyni městské zeleně Barboře Doupalové na e-
mail barbora.doupalova@litomysl.cz, tel.: 461
653 361 do konce září 2019. Vyhodnocení pro-
běhne 7. 10. 2019 členy odborné komise pro ži-
votní prostředí. -red-

Podpořte
litomyšlské „íčko“
a vyhrajte!

Největším investičním projektem města je
v současné době přístavba II. základní školy. Ta
byla podle plánu dokončena v červnu a během
prázdnin se má dokončit nákup vnitřního vyba-
vení, aby nové prostory mohly od začátku škol-
ního roku 2019/2020 sloužit žákům a učitelům.
V přístavbě budou odborné učebny pro výuku
cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi
a nová kuchyň, kde se děti učí základům vaření.
Přístavba včetně vnitřního vybavení bude stát
22 milionů Kč, městu se však podařilo zajistit
dotaci z Integrovaného regionálního operač-
ního programu ve výši 15,5 milionu. 
Pomalu se také finišuje s pracemi na rozšíření
kapacit II. MŠ na ulici 17. listopadu, kde v býva-
lých prostorech Domu dětí a mládeže Litomyšl
vznikají dvě nové třídy. Stavebními úpravami
dojde k navýšení kapacity o 59 míst. Kompletní
rekonstrukce město bude stát zhruba 15,5 mili-
onu a město žádá o dotaci. Rekonstrukce by
měla skončit letos na podzim.
Pokračují i práce na opravách MŠ Lidická, druhá
etapa bude město stát 2,9 milionu. V minulosti
se již dokončila první část rekonstrukce za pět
milionů, kde město získá dotaci 4,2 milionu z In-
tegrovaného regionálního operačního pro-
gramu.
Do konce prázdnin se Litomyšlané dočkají no-
vého chodníku na Lánech o délce zhruba 650
metrů. Ten se nachází v pravé části ulice ve
směru z centra Litomyšle a bude stát přes 7 mi-

lionů korun. Chodník zvýší bezpečnost obyvatel,
protože Lány denně projíždí řada aut, která si
zkracují cestu při zácpách přetížené komuni-
kace I/35.
V srpnu by již v provozu mělo být také zázemí
na hřbitově. Dvě budovy za více než pět milionů
poslouží jako prostory pro správu hřbitova, so-
ciální zařízení a sklady. Vedení města nechalo
při stavbě i vyměnit dlažbu a plánuje další
úpravy hřbitova. Kolem venkovní zdi vede nový
žulový chodník a na začátku podzimu Městské
služby Litomyšl dokončí rekonstrukci rozptylové
loučky. Nevzhledný a kluzký povrch z žulových
bloků vedoucí na rozptylovou loučku tak bude
brzy minulostí. Zmizí i gumová vrstva, která tam
byla pro větší bezpečí návštěvníků v minulosti
položena. -az-

Město plánuje výstavbu nového
bydlení a hledá investory
strana 1 >
Město dále prodává pozemky pro výstavbu by-
tového domu na Havlíčkově ulici. Ten má mít
alespoň tři nadzemní podlaží, kde budou pro-
story pro občanskou vybavenost i bydlení. Sou-
částí požadavků je i navržení parkovacích míst
a odpovídajícího množství zeleně. Kupní cena
pozemku je pevně stanovena na 4 280 091 Kč
bez DPH. Stavební povolení musí být v tomto
případě vydáno do dvou let od uzavření bu-
doucí kupní smlouvy a stavba samotná má být
hotová do 30 měsíců od podpisu kupní
smlouvy. I v tomto případě je termín pro podání
nabídek 5. září 2019.
Třetí lokalitou určenou pro investory je plocha
u bytových domů naproti nemocnici na ulici
Z. Kopala. V okolí místa, kde by měl stát nový
domov pro seniory, je prostor pro vybudování
několika bytových domů. Město nabízí tuto
plochu k prodeji a zároveň vyhlašuje soutěž
na návrh těchto staveb. Pozemky město pro-
dává za pevnou cenu 3 360 000 Kč a při plá-
nování musí investor respektovat okolní
zástavbu. Zároveň má developer při výstavbě
bytových domů zajistit i výstavbu potřebných
inženýrských sítí, komunikací a parkovacích

ploch, provedení terénních úprav a výsadbu
zeleně. Uzávěrka je v tomto případě 15. listo-
padu 2019.
Bližší informace a podklady z územní studie jsou
zveřejněny na stránkách www.litomysl.cz v sekci
podnikatel – pozemky na prodej. Dotazy je
možné zasílat na adrese pavel.chadima@lito-
mysl.cz. Město Litomyšl chce oslovit co největší
počet potenciálních investorů, aby mohlo vybrat
tu nejlepší nabídku pro občany.

Investice z vlastních zdrojů
Ne ve všem se však lze spoléhat na soukromé
investory. Město proto ve spolupráci s archi-
tekty pokračuje v přípravě výstavby menších ro-
dinných domů na Husově čtvrti, kde by si jich
občané mohli postavit zhruba dvacet. Současně
se připravují poklady k zainvestování pozemků
na Lánech. Město se bude v příštích letech roz-
růstat především právě v této lokalitě, v první
fázi výstavby se počítá s více než dvaceti no-
vými domy. Oba tyto projekty by vedení města
rádo dokončilo v letech 2020 až 2021, aby pak
noví majitelé mohli začít stavět. Nejenom
o těchto plánech na výstavbu budeme informo-
vat v dalších číslech Lilie. -mv-
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Představení nových ředitelek knihovny a galerie
Od prvního července mají dvě zdejší významné instituce nové šéfky. Krátké představení nových ředitelek Městské knihovny Litomyšl a Městské
galerie Litomyšl si můžete přečíst níže. Vedení města zároveň děkuje bývalým ředitelkám Janě Kroulíkové a Daně Schlaichertové za jejich práci
pro občany a přeje jim mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

Knihovna nejenom jako půjčovna
Městská knihovna Litomyšl má od začátku
prázdnin novou ředitelku. Rada města vybrala
jako nejlepší kandidátku Ivu Pekníkovou, kterou
čtenáři a pravidelní návštěvníci jistě znají, pro-
tože v knihovně pracuje již dvanáct let. Pravdě-
podobně je její jméno povědomé i těm, kteří do
knihovny příliš často nechodí. Nová ředitelka
žije v Litomyšli od roku 1991, je jednou ze zakla-
datelek mateřského centra a působila i v do-
mově s pečovatelskou službou. V knihovně
měla doposud na starost studovnu, tréninky
paměti, některé programy pro školy a hlavně
populární Univerzitu třetího věku, kterou každo-
ročně navštěvují stovky seniorů ze širokého
okolí. 
„Knihovna je pro mě srdeční záležitost a vidím
v ní obrovský potenciál. Nejenom jako půjčovny
literárních děl, ale také jako komunitního místa
pro setkávání lidí, kteří se chtějí něco dozvědět,
naučit či se dále vzdělávat. Náš program je za-
měřený především na seniory a děti, protože
pracující nemají tolik času, ale nechceme zapo-
mínat ani na ně. Více se zapojíme do městských

akcí, chceme organizovat více zajímavých před-
nášek, seminářů a také místním lidem předsta-
vit litomyšlské autory, kteří zatím píší jen ,do
šuplíku´ a moc se o nich neví,“ představuje ve
zkratce svoji vizi. Na všech devět zaměstnanců
čeká v příštích týdnech hodně práce. V srpnu
bude knihovna uzavřena kvůli opravám světel,
vstupní chodby a velkému úklidu, kterému ne-
uniknou ani přeplněné sklady s více než 65 tisíci
svazky. „Chápu, že město šetří na opravy

a domov pro seniory, takže bych byla ráda za
menší, levnější, ale pravidelné úpravy. Knihovna
dle mého má zůstat v centru. Mým snem je roz-
šířit současné oddělení pro dospělé, kde máme
dost prostoru, který v současnosti zabírají
sklady. Nahoře by mohlo do budoucna vyrůst
oddělení pro děti s klidovou zónou a o patro
výše přednáškový sál, ale je to samozřejmě o fi-
nančních možnostech města,“ říká k možnému
rozvoji Iva Pekníková.
Knihovnu také čeká protřídění knižního fondu,
čtenáři se nemusí bát, že by přišli o oblíbené
klasiky, pryč půjdou především staré a duplicitní
knihy. I do budoucna bude zachován rozpočet
přes 300 tisíc korun, z něhož knihovna pravi-
delně pořizuje to, po čem touží většina návštěv-
níků, tedy nové tituly. Městská knihovna
Litomyšl má v současné době více než 2300 re-
gistrovaných čtenářů a nová ředitelka je žádá,
aby dali vědět, co se jim líbí, nelíbí, chybí či co
by do budoucna chtěli zařídit. „Zpětná vazba je
pro nás velice důležitá, protože tu jsme pro ve-
řejnost a chceme v rámci našich možností plnit
přání návštěvníků. Proto velice ocením každý
podnět a předem za něj děkuji,“ dodává na
závěr nová ředitelka. -red-

Více umění v galerii i ulicích
Nové vedení má od začátku prázdnin také
Městská galerie Litomyšl. Ředitelkou se stala
Martina Zuzaňáková, která v uplynulých letech
sbírala zkušenosti na různých pozicích v kultur-
ním managementu v Praze, Brně, Vídni a Dráž-
ďanech. Rodačka ze Znojemska radu města při
výběrovém řízení zaujala svou koncepcí otevře-
nější galerie. „Chtěla bych oživit volné prostory
ve městě drobnými výstavami uměleckých děl
či happeningy. Do budoucna budeme aktivnější
při komunikaci s občany a potenciálními náv-
štěvníky, zároveň je v současné době velkým
tématem osvětová činnost v galeriích. To jsou
věci, na které se kromě tradičních výstav regi-
onálních umělců chci zaměřit,“ představuje ve-
řejnosti možnou budoucnost městské galerie.
Martina Zuzaňáková se do Litomyšle přestěho-
vala letos v létě. Studovala na Masarykově uni-
verzitě v Brně klasickou historii, ale nakonec si
jako profesní dráhu vybrala dějiny umění. Pra-
covala jako kurátorka například v Českých cen-

trech, která zprostředkovávají českou kulturu
v zahraničí. V rámci programu pro kulturní ma-
nažery ze střední a východní Evropy Nadace
Roberta Bosche také strávila rok prací a stu-
diem v Drážďanech. 
Nějaký čas strávila i v Muzeu romské kultury
v Brně, kde měla na starosti programy a granty.
„Už jenom se dostat do práce bylo občas dob-

rodružství, ale vzpomínám na to moc ráda. Mu-
zeum se nachází v Cejlu, čtvrti, která nemá
zrovna dobrou pověst, přitom to ale ještě
v první polovině minulého století bylo místo,
kde bydleli zámožní průmyslníci. Snažili jsme se
lidem ukázat i tuto zapomenutou historii,“ vzpo-
míná na předchozí zaměstnání. 
„Převzala jsem fungující instituci, v galerii je
přátelský a pracovitý tým, bývalá paní ředitelka
Schlaichertová to dobře nastavila. V současné
době je skoro hotový program na rok 2020. Po-
kračuje i další etapa Litomyšlského architekto-
nického manuálu, při níž se budou značit
budovy. Současně jsme se pustili společně
s úředníky do příprav projektu na nutnou
opravu domu U Rytířů, kde by město Litomyšl
rádo získalo pomoc z Norských fondů,“ říká ře-
ditelka k aktuálnímu dění v galerii.
Kromě otevřenější galerie – třeba i pro ty, kteří do
ní zatím z různých důvodů nechodí – chce Mar-
tina Zuzaňáková úzce spolupracovat na přípravě
kulturního programu pro veřejnost s dalšími lito-
myšlskými institucemi. A třeba město oživit
umístěním umění do veřejného prostoru. -red-

Informace ze školních jídelen Scolarest
v Litomyšli pro školní rok 2019–2020
V nadcházejícím školním roce pro vás připravu-
jeme možnost návštěvy vás rodičů k provedení
degustace připravených pokrmů pro vaše děti.
K tomuto kroku není nutností se předem ohla-
šovat. Stačí přijít do školní jídelny, ohlásit náv-
štěvu vedoucímu školní jídelny nebo šéfkuchaři,
kteří se vám budou ochotně věnovat a společně
s vámi provedou degustaci pokrmů.
• Od školního roku 2019–2020 je pro obě školní

jídelny jídelní lístek stejný a nabízíme výběr ze
3 druhů hlavních jídel a 1 polévky.

• Žákům nabízíme zdravé svačiny, které se při-
pravují denně čerstvé.

• Jídlo není potřeba dopředu objednávat, nic-

méně se může stát, že při velkém zájmu
strávníků bude vyprodáno. Proto si lze jídlo,
na které má strávník chuť, dopředu zarezer-
vovat. Objednávku lze učinit den předem do
23.55 hodin.

• Objednávku lze podat na webu www.mujsco-
larest.cz, kde je možné sledovat jídelní lístek,
objednávky, konzumace strávníka, dotazy,
přání a další.

• Objednávku můžete podat pouze, pokud máte
dostatek kreditu na stravovacím kontě.

• Pokud nemáte přihlašovací údaje k portálu
www.mujscolarest.cz, lze o pomoc požádat na
provozu školní jídelny.

• Cizí strávníci a studenti středních škol mají
možnost příplatku za další porci masa navíc. 

• Rodič má možnost kdykoliv navštívit školní jí-
delnu a ochutnat jídlo, které si jeho potomek
objednal.

• Přání a dotazy vám zodpoví vedoucí školní jí-
delny Jan Pražák na mailu zr.6550@scolarest.cz.

• Pro hosty bez přístupu k internetu lze objed-
návku realizovat na pokladně ve školní jídelně.

Pro rok 2019–2020 připravuje jídelna Gastrono-
mické dny, dále akce Vaříme s…, která byla v mi-
nulém roce úspěchem po návštěvě Jana
Horkého, šéfa národního výboru kuchařů. Letos
nás čeká podobná kuchařská kapacita v podobě
Ondřeje Slaniny. Strávníci se mohou těšit i na
asijskou a indickou kuchyni. Scolarest se také
připojí k oblíbeným litomyšlským Gastroslav-
nostem M. D. Rettigové. Jan Pražák
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345 let – 9. 8. 1674 se narodil František
Maxmilián Kaňka, barokní architekt. Studo-
val v Itálii a Vídni, po návratu ze zahraničí
spolupracoval s Giovannim Battistou Alli-
prandim, Janem Blažejem Santinim-Aiche-
lem. Úspěšně prováděl úpravy zámků,
paláců a chrámů. V Litomyšli vedl dostavbu
piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže (po
smrti Alliprandiho v roce 1720), byl jmenován
trauttmannsdorfským architektem a podílel
se na barokní úpravě zámeckého pivovaru
kolem roku 1730. Postupně se stal nejpro-
duktivnějším architektem českého baroka.
95 let – 28. 8. 1924 se v Litomyšli narodil
Karel Faltys, syn mistra řeznického, hudeb-
ník, skladatel. V roce 1946 založil velký swin-
gový orchestr, v repertoáru měl skladby
amerických autorů, jimž vévodil Glenn Miller.
Po roce 1948 nastala éra budovatelských čas-
tušek, komunisté zakázali nejen hrát, ale
i poslouchat swing. K. Faltys, který vedl řez-
nický krám po svém otci, byl označen za pří-
slušníka buržoazní třídy, obchod byl uzavřen,
kapela rozpuštěna. Musel vykonávat pod-
řadné dělnické práce, později se vrátil k hudbě
jako učitel v hudební škole, dirigent, harmo-
nikář. Autor písně Litomyšl – město snů.
80 let – 25. 8. 1939 zemřel Václav Drbohlav,
učitel a kulturní pracovník. Během roku 1926
se stal správcem nově otevřené Městské

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

srpen 2019 galerie v Litomyšli, nacházející se v 1. patře
litomyšlského zámku. Rázně se pustil do vý-
stavní i akviziční činnosti, rozhodl se prezen-
tovat a získávat nejenom díla místních
umělců, ale oslovoval již tehdy uznávané
malíře. Do sbírek se tak dostala řada vyni-
kajících děl českého moderního umění, mj.
Otakara Kubína, Františka Tichého a Jana
Slavíčka. Seznam obrazů Městské galerie
vydaný v roce 1937 tak již obsahoval úcty-
hodných 800 položek. 
50 let – 7. 8. 1969 zemřel Karel Kadlický, pro-
fesor, překladatel. Na litomyšlském gymnáziu
vyučoval s krátkými přestávkami v letech 1919
– 1950. Jako jeden z mála se odmítl připojit ke
štvanici na souzené studenty ve vykonstru-
ovaném procesu s rektorem Stříteským. Pro
svůj jednoznačný postoj byl v nejbližším mo-
žném termínu penzionován. V důchodu mj.
katalogizoval piaristickou knihovnu, přeložil
také podklady pro kolejní kroniku psanou pro-
fesorem historie litomyšlského filozofického
ústavu Germanem Presidentem z let 1833–
1848 a kroniku farnosti Dolní Újezd.
25 let – 12. 8. 1994 zemřel Luboš Šperl, li-
tomyšlský rodák, grafik, malíř, ilustrátor.
Studoval na gymnáziu v Litomyšli, autor
řady plakátů a obalů gramofonových desek
(Supraphon). Jako výtvarník se podílel na vý-
stavách Zahrada Čech, výstava B. Martinů
v Poličce, Muzeum A. Jiráska a M. Alše. 

Lenka Backová

ZAMYŠLENÍ

Potopa – Boží soud i milost
„Když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lid-
ská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich
nebylo než zlé po všecken čas, litoval Hospodin,
že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci
svém. Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člo-
věka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do
hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebe-
ského; nebo líto mi, že jsem je učinil. Ale Noé
našel milost před Hospodinem. Noé muž spra-
vedlivý, dokonalý byl za svého věku, s Bohem
ustavičně chodil Noé. Řekl Bůh k Noé: Konec vše-
likého těla přichází přede mne, nebo naplněna
jest země nepravostí od nich; z té příčiny hle, již
zkazím je se zemí. Učiň sobě koráb z dříví gofer.
Já pak, aj, já uvedu potopu vod na zemi, aby zka-
ženo bylo všeliké tělo, v němž jest duch života
pod nebem. Cožkoli bude na zemi, umře. S tebou
pak učiním smlouvu svou; i vejdeš do korábu, ty
i synové tvoji, žena tvá i ženy synů tvých s tebou.
A ze všech živočichů všelikého těla, po dvém
z každého uvedeš do korábu, abys je živé za-
choval s sebou; samec a samice budou. I učinil
Noé podle všeho, jakž mu rozkázal Bůh, tak uči-
nil. Gn 6.5-9, 13-14, 22

Vyprávění o potopě světa je jeden z nejznáměj-
ších biblických příběhů. Je to příběh o Božím
soudu, ale i o Boží milosti. Pánu Bohu není
vůbec jedno, jak to na zemi vypadá. Když vidí,
jak „se rozmnožuje zlost lidská na zemi“, má ve
svém srdci bolest. A lituje, že učinil člověka. 
Hospodin je Stvořitel. Celé stvoření a veškerý
život je jeho projekt. Bůh učinil člověka proto,
aby na zemi šířil dobro, lásku a spravedlnost.
Ale pokud rozšiřuje zlo a nepravost, přichází
soud. Bůh chce lavinu zla zastavit. Bůh chce po-
topou zemi očistit od hříchu a zla.

Můžeme se domýšlet, jak vypadal život na zemi,
když „všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé
po všecken čas“. Nenávist, bezpráví, násilí,
vraždy. A žádný soucit a milosrdenství. Ale snad
v každé epoše bylo přítomno zlo, bezpráví a ná-
silí. A to i v epoše křesťanské. Ve všech dobách
lidské historie bychom si my lidé zasloužili Boží
soud, tak jako v dobách potopy. A ani v naší
době to s námi a s naším světem není o mnoho
lepší. I dnes je „země porušena před Bohem
a naplněna nepravostí.“
V Božím soudu je vždy ale přítomna také milost.
Zde přichází skrze Noeho. Jeho jméno znamená
odpočinutí. Je charakterizován jako „muž spra-
vedlivý, dokonalý“. Noe důvěřuje Bohu a žije
podle jeho přikázání. A skrze něj přijde Boží zá-
chrana, Boží spása. Hospodin přece nechce lid-
stvo jen potrestat, ale chce ho také zachránit
a obnovit. 
A tak Noe dostává úkol. Má postavit loď, koráb,
archu. Neboť „cožkoli bude na zemi, zemře“.
Koráb bude místem záchrany. Noe udělá vše,
co mu Hospodin přikázal. S Noem pak Bůh
učiní smlouvu. A ta bude znamenat záchranu
života. Lidské pokolení bude skrze Noeho
a jeho rodinu zachráněno. A zachráněni budou
podle i zástupci všech živočichů. I je Noé podle
Božího příkazu vezme na palubu korábu. A tak
díky Boží milosti bude potopa nejen soudem,
ale i záchranou. A v Noem bude nový počátek
lidského pokolení. Noe dostal od Hospodina
poslání: být zachráncem, spasitelem života na
zemi. V tomto smyslu je Noe předchůdcem Je-
žíše Krista, Spasitele světa.
Bůh nás již nechce trestat takovou hroznou
potopou. Přestože se i dnes díky našemu lid-
skému pokolení šíří zlo, nespravedlnost a ne-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Je třeba moudrost nejen
získávat, ale i užívat.                        Cicero

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Helena Klůsová
    Jaroslava Blatná
    Dagmar Džbánková
    Naděžda Císařová
    Marie Čuhelová
85 let – Zdeněk Sodomka
    Ludmila Zoubková
    Vlasta Drimlová
91 let – Miloslav Smola
    Marta Faltysová
92 let – Jiří Král
    Marie Bebjaková
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Miroslav Hledík, Radiměř – Petra Tocháč-
ková, Polička • Matěj Skalník, Polička –
Petra Chmelová, Polička • David Vávra,
Vysoké Mýto – Andrea Dolečková, Vysoké
Mýto • Michal Fučík, Svitavy – Alena Va-
culíková, Svitavy • Josef Karlík, Litomyšl –
Adéla Špátová, Litomyšl • Daniel Duriš,
Ústí nad Orlicí – Tereza Vinzenzová,
České Libchavy • Radek Matoušek, Par-
dubice – Hana Smetáková, Pardubice •
Lukáš Štěpánek, Sebranice – Pavla To-
manová, Dolní Újezd • Jiří Stránský,
Sloupnice – Veronika Jakubcová, Strakov
• Roman Mikulecký, Ústí nad Orlicí – Mi-
chaela Šplíchalová, Chmelík • Marek Pav-
liš, Litomyšl – Eva Strnadová, Litomyšl •
Petr Hrabal, Rudoltice – Hana Málková,
Rudoltice • Patrik Farkač, Česká Třebová
– Lenka Richterová, Libchavy
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Růženou Kovářovou (57 let)
Zdeňkem Podaným (87 let)
Vlastimilem Stránským (85 let)
Alenou Němcovou (73 let)
Jaroslavou Motyčkovou (68 let)
Jozefem Zajačkou (76 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 sou-
hlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

návist. Bůh zvolil jinou cestu, jak postavit hráz
šíření zla v tomto světě. Poslal nám svého
Syna, Pána Ježíše Krista. Jak to můžeme číst
v Evangeliu podle Jana: „Neposlal Bůh Syna
svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spa-
sen byl svět skrze něho“ (J 3.17). Ježíš nepřišel
tento svět odsoudit, ale zachránit. Přišel jako
Spasitel a vzal všechno naše zlo, všechen náš
hřích na sebe. A za nás hříšné obětoval svůj
život na kříži. V Kristu je tedy nový počátek
lidského pokolení a nová naděje pro celý svět.

Václav Hurt, evangelický farář
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Kostel Povýšení sv. Kříže
Dnešní proboštský kostel Povýšení sv. Kříže vznikl původně jako kostel augustiniánského kláštera.
Ten byl v roce 1356 založen biskupem Janem ze Středy se souhlasem papeže, který povolil augus-
tiánům zřídit ve městě domy, kostel a kapli se hřbitovem. Stavba kostela a kláštera byla dokončena
roku 1378. Po obsazení Litomyšle husity a zániku kláštera byla ke kostelu v roce 1428 přenesena
fara z kostela sv. Klimenta. Kostel byl během staletí mnohokrát opravován, v roce 1831 byl zrušen
hřbitov. Ze Šantova náměstí se ke kapitulnímu chrámu zvedá dvouramenné schodiště, zbudované
z podnětu děkana Františka Paula v roce 1860. Od druhé poloviny 19. století probíhaly rozsáhlé re-
gotizační práce, mj. za účasti architekta Františka Schmoranze, a kostel tak získal v hlavních rysech
svou dnešní podobu. Návrhy počítající s mnohem radikálnější přestavbou nebyly uskutečněny
a chrám Povýšení sv. Kříže tak zůstal významnou a cennou památkou s mnoha zajímavými archi-
tektonickými a uměleckými detaily a fragmenty původní výzdoby. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

 V minulých týdnech jsem byla hospitalizo-
vaná na oddělení JIP v litomyšlské nemocnici.
Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké podě-
kování celému kolektivu pana primáře Tomáše
Ducháčka a ošetřujícím lékařům. Díky za ná-
ročnou a obětavou péči také celému kolektivu
sester JIP paním: Haně Kopecké, Miroslavě Ma-
lichové, Kristýně Stráníkové, Lence Hubinkové,
Janě Eliášové, Martině Vinter Jeništové, Evě Pe-
škové, Romaně Petrášové, Aleně Klusoňové,
Aleně Grigelové, Radce Kvapilové. 

Zdeňka Kovářová, Polička
Poděkování obchodu u sokolovny

Ráda bych touto cestou dodatečně poděko-
vala vedení a personálu Potravin Kasal u so-
kolovny za mnohaleté zajištění obchodních
služeb v této části Litomyšle. Obchod byl k 1. 5.
uzavřen, pravděpodobně z důvodu neekono-
mického využívání ze strany nás zákazníků,
nedostatku prodavaček apod. Zažili jsme
různá období v závislosti na střídání vedou-
cích, někdy byl obchod zásoben výborně, jindy
to trochu vázlo např. s pečivem v odpoledních
hodinách, ovocem, zeleninou. Ale obchod tu
stále byl a z mého pohledu je to velká ztráta.
A nemyslím si, že zde bylo draho. Jsou to 3 mě-
síce a obchod nám hodně chybí. V dnešní
době, kdy se neskutečným způsobem zahuš-
ťuje provoz ve městě a stále častěji auta po-
pojíždějí v kolonách, není kde zaparkovat,
přesto nezbývá než se obrnit velkou trpělivostí
a vyrazit i na drobný nákup do města. Obchod
u sokolovny se základními potravinami, čer-
stvým pečivem, kvalitní uzeninou, základní
drogerií denní potřeby byl nedoceněn a velmi
mě to mrzí. Nezbývá než si přát, že se „na-

šeho“ obchodu ujme nový obchodník a služby
budou brzy obnoveny. Kasalom patří upřímný
velký dík.

Za spokojené zákazníky Dagmar Marková
 Poděkování za dětský den se zvířátky

Děkujeme touto cestou všem, kteří i přes velké
vedro přišli prověřit znalosti a šikovnost svých
dětí, a mnohdy i svou. Nebylo to tak lehké, jak
se na první pohled zdálo. Rozeznat několik
druhů obilovin nebo shrabat seno opravdu ne-
patří dnes již mezi běžné činnosti. Za tři ho-
dinky jsme mohli potěšit víc než 60 dětí jistě
neobvyklou zábavou a odměnit je diplomy
a medailemi.  Doufáme, že se příští rok zase
sejdeme a že sluníčko bude o trošku méně
zvědavé než letos. Petra Dittrich

Dne 6. srpna uplyne 8 let, co nás navždy
opustil v nedožitých 74 letech pan Milan Švec
z Litomyšle. Stále vzpomínají rodiny Barta-
sova, Švecova a Šedova

Za Jaroslavou Motyčkovou
V pátek 5. července zemřela ve věku 68 let
Jarka Motyčková, bývalá dokumentaristka
Muzea a galerie Litomyšl, později Regionálního
muzea v Litomyšli. Znali jsme ji jako milou a fé-
rovou kolegyni. Neměla ráda neupřímnost
a faleš, problémy mezi spolupracovníky, pokud
se vůbec vyskytly, řešila na rovinu, z očí do očí. 
Byla vyučená fotografka, před příchodem do
muzea pracovala celá léta v městském foto-
ateliéru. Na novém místě se rychle vpravila do
nastupující digitální éry. Jednak soustavně za-
chycovala muzejní a galerijní akce pro veřej-
nost, jednak pořizovala dokumentaci pro
digitální katalogizaci muzejních sbírek. Pro
muzeum tak odvedla velký kus práce, který její

Poděkování, blahopřání, vzpomínky nástupci na tomto úseku jistě oceňují.
Milá Jarko, budeš nám chybět.
Za bývalé zaměstnance litomyšlského muzea
Helena Zemanová

Za Petrem Pakostou
Páteční dopoledne posledního dne minulého
školního roku zaplnily litomyšlský Nový kostel
květy, mládí a černá barva bolesti a smutku.
Zemřel mladý kluk a nad jeho rakví se stovkám
přítomných tlačily do očí slzy.
Že už je bakalář, velký kluk? Ale srdíčko má
zlaté, srdíčko dítěte. Každý v něm má svoje
místečko. V životě chtěl pomáhat jiným, ale
jemu v poslední chvíli nemohl pomoci nikdo.
Vyrůstali jsme spolu, stále o sobě věděli. A teď
– prázdnota, zpřetrhané plány.
Každá smrt je pro okolí bolestivá a říká se, že
si nevybírá. Tentokrát si však vybrala zvlášť
krutě, bolestivě a nespravedlivě. Proč dopadla
na člověka, který v životě nikomu neublížil, na
člověka, který miloval život a měl ho celý před
sebou? Proč mu budeme tak brzy nosit květiny
na hrob? Proč nám po něm v srdci zůstává jen
bolestivá vzpomínka? Proč… Tisíckrát proč?

Za sebe a společné kamarády
David a Dominik

Ve věku 66 let zemřel
Václav Kotek, herec
a manažer Divadla
Járy Cimrmana. Tuto
smutnou zprávu jste
možná zaznamenali
i z celostátních médií.
Václav začínal v di-
vadle jako kulisák
v roce 1973 a po-
stupně se díky svým
organizačních schop-
nostem propracoval do čela tohoto divadla,
a hrál dokonce i v mnoha hrách či filmech. Vác-
lav Kotek je otcem slavného herce a zpěváka
Vojty Kotka.
Od roku 2014 byl však také v úzkém organizač-
ním výboru Lázní ducha. Do Litomyšle ho při-
vedl Jaroslav Vencl, který tuto tradici zahájil
a několik let i spoluorganizoval. Václav velmi
rychle vycítil správný smysl a poselství této
akce. Byl nositelem bláznivých nápadů, námětů
scének i kontaktů napříč uměleckým světem.
Dovolím si tvrdit, že měl Litomyšl i místní láze-
ňáky moc rád a rád se sem každý rok vracel!
Nikdy nezapomeneme na jeho sázení cimrma-
novské švestky na dvorku Portmonea, výstavu
Šikovní divadla Járy Cimrmana, úspěšnou vý-
stavu Úsměvy Pavla Matošky či jeho role v za-
hajovacích scénkách. Devátý, desátý i další
ročníky Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny
už budeme muset plánovat bez Václava…
Vašek miloval život, rád si dal pivo a před očima
ho budeme mít i s jeho proslulými doutníky. Byl
mistr převleků – každé Zahájení litomyšlské lá-
zeňské sezóny dokázal překvapit. Bude nám
chybět jeho humor, nadhled, nápady i organi-
zační schopnosti. Nezbývá než poděkovat za
vše, sklonit se před vším, co za svůj život doká-
zal, a věřit, že bude Lázním ducha i nadále držet
palce – s Láďou Horáčkem, Olbramem Zoub-
kem, Petrem Šabachem, Jardou Zvárou i ostat-
ními lázeňáky z druhého břehu.       

Za organizační tým Lázní ducha
Michaela Severová, foto: Tomáš Pleskot 

Lázně ducha
se loučí se „svým“ 
Václavem Kotkem 



MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Jaké případy při svých pochůzkách řešili v mi-
nulých týdnech strážníci? Například tyto:

 Za porušení nočního klidu dostal pokutu.
V červnu vyřešili strážníci na základě oznámení
přestupek proti vyhlášce o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností, přestupci
byla uložena pokuta na místě. 

 Hlídka pomohla kolabující seniorce.
V červnu strážníci poskytli první pomoc seni-
orce, která zkolabovala na Smetanově náměstí.
Hlídka ženě poskytla nezbytnou pomoc a zavo-
lala záchranku, která ji odvezla do nemocnice.

 Otevřené auto je snadný cíl pro zloděje.
V červnu strážníci při večerní kontrole našli za-
parkované vozidlo s otevřeným zavazadlovým
prostorem a staženými okénky. Strážníci zjistili
majitele vozidla, který uvedl, že si jej zapomněl
uzavřít.

 I pejskaři mají povinnosti. V červnu řešili
strážníci jeden přestupek proti obecně závazné
vyhlášce, o pravidlech pohybů psů na veřejném
prostranství, přestupek strážníci vyřešili ulože-
ním pokuty na místě. 

 Alkohol se nemůže pít všude. V červenci
řešili strážníci přestupek proti obecně závazné
vyhlášce, kterou se zakazuje požívání alkoho-
lických nápojů na veřejných prostranstvích.
Zjištěnému přestupci byla uložena pokuta na
místě. 

Za týrání zvířat majiteli hrozí pokuta.
V červenci řešili strážníci na základě oznámení
přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti
týrání, kdy chovateli utekla zvířata z ohrady.
Strážníci zadokumentovali přestupkové jednání
a celá věc byla následně předána ke správnímu
řízení na MěÚ Litomyšl, Odbor životního pro-
středí. 

 Krádež v supermarketu. V červenci vyřešili
strážníci jeden přestupek krádeže v obchodním
domě BILLA. Přestupek byl vyřešen uložením
pokuty v příkazním řízení na místě.

Tomáš Rádek, velitel MP Litomyšl

Občané Pohodlí si v posledních měsících opráv-
něně stěžovali vedení města na řidiče náklad-
ních vozidel, kteří se kvůli navigaci se svými
velkými auty často zmatečně proplétali tamní
úzkou silnicí a ohrožovali chodce i okolní domy.
Od začátku července jsou u vjezdu do obce na-
instalované zákazové značky pro vozidla nad 12
metrů délky. „Toto řešení jsme občanům slíbili

a mělo by pomoci i to, že jsou na příjezdové ko-
munikaci do obce i směrové tabule na příjezd
do podnikatelské zóny,“ uvedl Pavel Jiráň, ve-
doucí Odboru místního a silničního hospodář-
ství MěÚ Litomyšl.
Pokud by se i přes zákaz některý z šoférů vydal
přímo do obce, mají občané volat státní či měst-
skou policii. -az-

Zákaz pro náklaďáky na Pohodlí

Doklady na dovolenou
Prázdniny jsou v plném proudu, a protože si
hodně lidí bere na tento čas dovolenou a cestuje
do zahraničí, dovolujeme si občany města upo-
zornit, jak postupovat, pokud zjistí, že mají ne-
platné cestovní pasy či občanské průkazy.
V loňském roce došlo k zásadní změně, když Mi-
nisterstvo vnitra České republiky otevřelo nové
kontaktní místo pro vydávání občanských průkazů
a cestovních pasů ve zkrácených lhůtách. Díky
tomu mohou žadatelé získat nový doklad již do 24
hodin pracovního dne nebo do pěti pracovních
dnů. Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (ORP),
v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 (ORP)
nebo u Ministerstva vnitra České republiky. Pře-
vzít občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný
v pracovních dnech do 24 hodin může občan
pouze na ministerstvu. Cestovní pas vyhotovený
do 5 pracovních dnů lze převzít na ministerstvu
nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působ-
ností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kte-
rého podal žádost o jeho vydání. 

Vydání občanského průkazu
v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Minister-
stva vnitra ČR
PŘEVZÍT lze – pouze u Ministerstva vnitra ČR

Evidence žádostí o byty
Podle platné směrnice města Litomyšle č. 04/17
Pronajímání bytů v majetku města Litomyšl je
povinností každého žadatele o byt po uplynutí
3 let od podání žádosti provést její obnovení
(aktualizaci). Každý žadatel je o tomto písemně
informován v rámci oznámení o přijetí žádosti.
V souladu s tímto provádí odbor místního a sil-
ničního hospodářství změny v evidenci tak, že
v případě nedodržení tohoto požadavku ze
strany žadatele je uvedená žádost označena
jako neaktivní, a bytová komise se jí při návrzích
na přidělování bytů vůbec nezabývá. Tiskopis
pro obnovení žádosti je umístěn na webu města
nebo je k vyzvednutí na MěÚ. U žadatelů, kteří

se dostaví osobně ke změně údajů nebo do-
plnění žádosti, je toto samozřejmě považováno
za její prodloužení.
Doporučujeme tedy všem žadatelům o městské
byty, aby si zkontrolovali datum ukončení plat-
nosti žádosti na písemném vyrozumění o jejím
zaevidování nebo si ověřili její platnost osobně na
odboru místního a silničního hospodářství. Kon-
taktními osobami jsou Pavel Jiráň a Jana Foltová.
Výše uvedená povinnost neplatí pro žadatele
o byty pro seniory (dříve byty s pečovatelskou
službou), kde aktualizaci žádostí provádí osobně
oddělení sociální péče městského úřadu.
    Pavel Jiráň, MěÚ Litomyšl
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Vydání občanského průkazu
do pěti pracovních dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Minister-
stva vnitra ČR
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností v místě podání žádosti nebo 
– u Ministerstva vnitra ČR

Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) (nelze žádat
u Ministerstva vnitra ČR)
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností v místě podání žádosti nebo
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, který si občan uvede do žádosti za
správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u Minis-
terstva vnitra ČR

Správní poplatky za vydání občanského prů-
kazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,

- ve lhůtě do 24 hod. v prac. dnech – 500 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského prů-
kazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené
lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hod. v prac. dnech – 1000 Kč.

Správní poplatky za vydání cestovního pasu
Vydání cestovního pasu – 600 Kč,
- občanům mladším 15 let – 100 Kč.

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do
24 hodin pracovního dne – 6000 Kč,
- občanům mladším 15 let – 2000 Kč.

Vydání cestovního pasu do pěti pracovních
dnů – 3000 Kč,
- občanům mladším 15 let – 1000 Kč.

Pokud občan převezme cestovní pas nebo ob-
čanský průkaz v místě, kde žádost podal, zaplatí
celý správní poplatek při podání žádosti. V pří-
padě, že občan požádá o vydání občanského
průkazu či cestovního pasu u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností a převezme prů-
kaz u Ministerstva vnitra, zaplatí první část po-
platku při podání žádosti a druhou při převzetí.

-az-

Není vám lhostejné životní prostředí a narůsta-
jící náklady za svoz odpadů? Litomyšl se stala
partnerem ekologické kampaně #Nepetuj
a společně se můžeme pokusit o změnu. Hlavní
myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorá-
zových PET lahví a zároveň jít ostatním lidem
příkladem.
Jak toho docílit? Například tím, že si zakoupíte
lahev na více použití nebo samotnou PET lahev
několikrát naplníte.
Jak se zapojit do kampaně #Nepetuj?
Pro každého zájemce máme na úřadě a v infor-
mačním centru přichystány etikety #Nepetuj,
které si můžete bezplatně vyzvednout, nalepit
na svoji lahev a jít příkladem svému okolí. Poté
je možné načíst QR kód z etikety (v případě ku-

latých nálepek zapsat číslo z etikety rovnou na
webu) a na webu www.nepetuj.cz zapsat počet
naplnění lahve. Díky tomu budeme vědět, kolik
se v Litomyšli ušetřilo PET lahví.
Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zů-
stane dalším generacím. Kampaň #Nepetuj
může být jednou z cest, jak jen nečinně nepři-
hlížet globálnímu problému.
Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte ži-
votní prostředí, se můžete registrací své etikety
zapojit do soutěže o věcné ceny od partnerů
kampaně #Nepetuj. Více informací najdete na
www.nepetuj.cz -red-

Zapojte se do #Nepetuj



ROZPIS SLUŽEB
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství nemocnice,
tel. 461 655 397
So 3. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 4. 8. MUDr. Tišlerová
So 10. 8. MUDr. Skalická
Ne 11. 8. MUDr. Skalická
So 17. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 18. 8. MUDr. Cacek
So 24. 8. MUDr. Přichystalová
Ne 25. 8. MUDr. Jindrová
So 31. 8. MUDr. Paseková
Ne 1. 9. MUDr. Paseková
So 7. 9. MUDr. Tišlerová
Ne 8. 9. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 3. 8. MUDr. Filová
Ne 4. 8. MUDr. Filová
So 10. 8. MUDr. Cacková
Ne 11. 8. MUDr. Hájková
So 17. 8. MUDr. Kopecká
Ne 18. 8. MUDr. Mareš
So 24. 8. MUDr. Papoušková
Ne 25. 8. MUDr. Pešková
So 31. 8. MUDr. Pilařová
Ne 1. 9. MUDr. Sadílková
So 7. 9. MUDr. Šíchová
Ne 8. 9. MUDr. Švábová 

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 3. 8. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 4. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 10. 8. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 11. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 17. 8. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 18. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 24. 8. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 25. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 31. 8. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 1. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 7. 9. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 8. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
3. – 4. 8. MDDr. Kotlárová M. Sarah
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
10. – 11. 8. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
17. – 18. 8. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
24. – 25. 8. MDDr. Kučerová Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633
31. 8. – 1. 9. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
7. – 8. 9. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402

Klub zdraví v Litomyšli
V několika desítkách měst po celé České Re-
publice fungují již více než dvacet let Kluby
zdraví, které se zaměřují na praktický zdravý ži-
votní styl a vyvážený přístup k životu. Náplní
Klubů zdraví jsou přednášky o zdravé výživě
a životním stylu, prevenci civilizačních nemocí
a podpůrné přírodní léčbě, o mezilidských vzta-
zích, zvládání stresové zátěže a dalších spole-
čenských tématech.
Rozhodli jsme se, že Klub zdraví založíme i v Li-
tomyšli, a tímto vám oznamujeme, že první Klub
zdraví uspořádáme ve spolupráci s Rodinným

centrem Litomyšl v pondělí 16. září v 18:00
hodin. Prostory Rodinného centra se nacházejí
na Toulovcově náměstí čp. 1163. Čeká vás před-
náška s diskuzí, s ochutnávkami zdravých po-
krmů a s možností získat materiály o zdravém
životním stylu. 
Jistě se vyplatí rozšířit si obzor a pečovat o své
zdraví, jak řekl jeden moudrý člověk: „Zdraví
není všechno, ale bez zdraví je všechno na nic.“
Vstupné na Klub zdraví je dobrovolné. Všichni
jste srdečně zváni!
Za tým organizátorů Čestmír Šťovíček

Doma je doma
- petice za záchranu domácí
zdravotní péče

Text petice:

DOMA JE DOMA
Petice za záchranu domácí zdravotní péče
podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
určená k projednání v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky

Důvěrně známé prostředí domova je hojivé už
samo o sobě. Chceme, aby nemocní a umírající
mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami.
Chceme, aby mohli dál využívat domácí zdra-
votní péči placenou ze zdravotního pojištění,
která je dostupná pro každého. Nepřipusťme
návrat do časů, které ještě mnozí z nás pama-
tují, kdy naši blízcí tiše čekali na svůj konec za
plentou v přeplněných nemocnicích a lidé
s hendikepem žili výhradně v ústavech.
Chceme přimět politiky, aby se věnovali váž-
nému podfinancování domácí zdravotní péče,
jíž pro zdravé fungování dlouhodobě chybí tře-
tina prostředků. Jde o velmi malou částku (0,3
% ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví)
s obrovským efektem. Pro přežití nekomerč-

ních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou
ovšem tyto peníze naprosto zásadní.
Charita Česká republika pečuje o třetinu všech
pacientů v domácí péči. Při zániku domácí zdra-
votní péče by pro ně stát musel vybudovat 10
nových nemocnic pro dlouhodobě nemocné,
každou s 10 lůžkovými odděleními, kde by
mnohdy leželi až do posledních dnů. Místo ba-
líku peněz uvolněných na záchranu domácí
péče tak bude muset stát za pár let zaplatit
mnohonásobek za výstavbu a provoz nových
areálů. Že ty peníze budou pochopitelně chybět
jinde, pak pocítíme všichni.
Podstatné přitom je, že to budou pacienti, kteří
chtěli zůstat doma, nechtěli do nemocnice.
Každý má totiž právo čerpat bezplatně zdra-
votní péči, i když se rozhodne stonat nebo ze-
mřít doma. Stát je povinen vytvořit podmínky,
které to umožňují, jenomže v tom dlouhodobě
selhává.
My, níže podepsaní občané České republiky, žá-
dáme, aby se politici zasadili o záchranu domácí
zdravotní péče zajištěním jejího dostatečného
a udržitelného financování a zabránili kolapsu,
který jí hrozí. Děkujeme.

Možná jste už zaznamenali v médiích informace
o vážných potížích, do kterých se dostává terénní
zdravotní péče. V našem regionu ji zajišťuje Cha-
ritní ošetřovatelská služba Farní charity Litomyšl. 
Mnozí z Vás už služby našich sester využili a jiní
ji možná ještě v budoucnu ocení. Tedy, pokud
bude nějaké „budoucno“ domácí zdravotní péče.
Další existence této formy veřejného zdravot-
nictví je totiž nyní skutečně ohrožena, protože
je dlouhodobě podfinancovaná a vleklá jednání
zatím nikam nevedou. Proto Vás prosíme, pod-
pořte svým podpisem petici, která nám umožní,

aby se problémem vážně a seriózně zabývali
naši poslanci a vláda. Bez jejich jasné inter-
vence domácí péče budoucnost nemá.
Svůj podpis na papírové podpisové archy můžete
připojit v Lidovém domě, v Jindrově vile na Du-
kelské ulici a na mnoha místech ve města a okolí.
O umístění podpisových archů na různá místa
budeme informovat průběžně na webových
stránkách Farní charity Litomyšl a na našem fa-
cebooku. Podpisy budeme sbírat do 20. září.

Děkujeme Vám za každý jeden podpis.
Věra Dvořáková, ředitelka Farní charity Litomyšl

Týden pěstounství
Od 9. do 15. 9. 2019 se uskuteční Týden pěs-
tounství Pardubického kraje. V průběhu týdne
se budou na území Pardubického kraje konat
setkání veřejnosti s odborníky, rozhovory s pěs-
touny, výstavy či workshopy. Akce vyvrcholí
Dnem pěstounství, který se uskuteční v neděli
15. září 2019 v choceňském parku Peliny.
Cílem celé akce je rozšířit povědomí o pěs-
tounské péči a jejích možnostech a rovněž
ocenění pěstounů za jejich důležitou a nároč-
nou práci.
Za oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ
v Litomyšli bychom Vás rádi pozvali na den

otevřených dveří OSPOD konaný ve středu
11. 9. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin.
Pracovníci oddělení budou připraveni s Vámi na
téma náhradní rodinné péče diskutovat, odpo-
vídat na otázky, poskytovat veškeré informace.
Pokud Vás téma pěstounské péče zajímá
a chcete se dozvědět více, pokud jste někdy
uvažovali o přijetí dítěte do rodiny či máte k té-
matu jakékoliv dotazy, přijďte, rádi se Vám bu-
deme věnovat.
Po celý týden bude v chodbě odboru sociálně-
právní ochrany dětí umístěna výstava k tématu
pěstounství. Všichni jste srdečně zváni. -red-

9

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 

Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Sběr dešťovky
v Saint-Gobain Adfors CZ • Koalice nevládek
Pardubicka • Květná zahrada
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Pomohou s opravou domu U Rytířů Norské fondy?
Ačkoliv je dům U Rytířů jednou z nejkrásnějších
a historicky nejcennějších budov v Litomyšli,
jeho technický stav je dlouhodobě špatný.
Stavba z počátku 16. století, která slouží jako
sídlo Městské galerie Litomyšl, trpí vlhkostí, její
zadní část a dvůr jsou poškozené a některé
návštěvníkům nepřístupné místnosti jsou v de-
zolátním stavu. Město již v minulosti ve spolu-
práci s Pardubickým krajem zaplatilo stovky
tisíc korun za odborné zásahy, které chátrání
této kulturní památky alespoň zpomalily, ale
město se ani tak do budoucna nevyhne ná-
kladné opravě domu U Rytířů. S ohledem na
omezený rozpočet města a nutné investice do
dalších oblastí se vedení města pokusí získat
dotaci z Norských fondů, která by pokryla až 85
% nákladů na opravu této významné památky. 
V červenci Litomyšl navštívil lichtenštejnský re-
staurátor dřeva Klaus Brandl, který se speciali-
zuje na obnovu historického nábytku, soch,
betlémů a obrazových rámů. Společně s před-

staviteli města a Univerzity Pardubice si pro-
hlédl celý dům U Rytířů a společně pak disku-
tovali nad možnou budoucností památky.
Kromě nutných oprav se nabízí větší propojení
s místní fakultou restaurování. V domě by
mohly být pořádané odborné programy, works-
hopy pro studenty i akce pro veřejnost, které

budou propagovat nejenom umění, ale i restau-
rátorskou činnost. „Pan Brandl nám dal řadu tipů
nejenom jako odborník, ale i jako německy hovo-
řící turista v Litomyšli. Podepsali jsme deklaraci
o spolupráci a slíbil, že bude o naší schůzce in-
formovat představitele Norských fondů v Lich-
tenštejnsku. Tato země je totiž významným
přispěvatelem do společného rozpočtu. Pro nás
je to velký úspěch, protože jejich případná pod-
pora by projektu na opravu domu U Rytířů zí-
skala body navíc. Ne každému z České republiky
se podaří získat partnera pro své záměry v rámci
dotace. Vše je ale na samém začátku, jsme ještě
před samotným podáním žádosti o dotaci. Veřej-
nost budeme v budoucnu dále informovat,“ shr-
nuje závěry z jednání Jaromír Drábek z Oddělení
projektů a dotací MěÚ Litomyšl. Na nutné opravy
domu U Rytířů a podporu kulturního života
v něm může město získat z Norských fondů až
1,5 milionu eur, tedy více než 35 milionů korun.

-mv-

Co jsou Norské fondy
Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají
státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižo-
vání ekonomických a sociálních rozdílů v Ev-
ropském hospodářském prostoru (EHP)
a k posilování spolupráce s patnácti evropskými
státy. Příjemci finanční podpory jsou země

střední, východní a jižní Evropy. Právě velký
důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi
dárci a příjemci grantů je důležitý aspekt, kte-
rým se tyto fondy liší od fondů EU.
Česká republika je příjemcem těchto fondů od
roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím

Mikrojesle v Litomyšli – jedeme dál...
Pilotní projekt Rodinného centra „Mikrojesle
v Litomyšli“ se dostává do finále a my už se
chystáme na další projekt, tentokrát tříletý. Od
října 2019 do června 2022 budeme dál nabízet
péči o malé děti v prostorách domu „s očima“
na zámeckém návrší.
Máme volná místa pro děti ve věku šest měsíců
až tříleté, a to od října 2019. Pokud si potře-
bujete uvolnit ruce na svou práci, neváhejte.

Na stránkách Rodinného centra najdete bližší
informace a přihlášku, kterou odevzdáte do Mi-
krojeslí, Jiráskova ulice 134. Vzhledem k tomu,
že tým přihlášených dětí máme a doplňujeme
kapacitu, budou děti přijímány podle data ode-
vzdání přihlášky s ohledem na skladbu skupiny
– tak aby bylo fajn chůvám i dětem. 
Bližší informace můžete získat také na telefonu
774 030 588. Za mikrojesle Jana Urbanová

Projekt Mikrojesle v Litomyšli
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_69/0011207 je financo-
ván prostřednictvím ESF, operačního programu
Zaměstnanost

Komfortní apartmán
v areálu Zámeckého návrší
Hledáte krásné ubytování pro vaše návštěvy
z daleka? Nebo pořádáte jakoukoliv oslavu a vaši
hosté hledají krásné a cenově dostupné ubyto-
vání? V areálu zámku máme nyní apartmán
vhodný i pro rodiny s dětmi. V apartmánu je plně
vybavená kuchyň, koupelna s WC, 2 ložnice do-
hromady se 6 lůžky a obývací místnost s velkým
stolem pro všechny ubytované. Doporučte jedi-
nečné a stylové ubytování přímo v historickém

areálu našeho Zámku. Bližší informace na uby-
tovani@zamecke-navrsi.cz, www.airbnb.cz,
www.zamecke-navrsi.cz nebo volejte na tel. 602
564 440. Hana Kopecká

Děkujeme všem, kdo nám umožnili krásné kon-
certy v nádherném prostředí – probošství
v čele s R.D. Zdeňkem Machem v kostele Pový-
šení sv. Kříže a Smetanovu domu a jeho řediteli
MgA. Leoši Krejčímu za důvěru a dvěma provo-
zním manažérům za pochopení a ochotu. Dě-
kujeme Základní umělecké škole B. Smetany za
možnost výuky i stálého cvičení ve všech jejích
třídách. A děkujeme opět Domovu mládeže Pe-
dagogické školy – řediteli Ing. Leníčkovi, Radce
Pešinové, Marii Hotové a všem milým kuchař-
kám (a jednomu milému kuchaři !), vždy ochot-
nému a nesmírně šikovnému správci DM
i dámám v recepci, které nás vítají jako doma…
A tak mohlo 122 účastníků, 16 lektorů i několik
hostů – koncertních umělců účinkujících také
na 10 koncertech – prožít 46. ročník (a 14. v Li-
tomyšli) Setkání přátel komorní hudby a mezi-
národních interpretačních kurzů opět v mimo-
řádně přátelské a klidné, ale dělné atmosféře. 

Eva Štrausová

Přívětivá Litomyšli,
děkujeme !

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Promluva Tomáše Halíka na
Smetanově Litomyšli • Křest CD ke scénické
kantátě Petra Jiříčka Hodinky • Velké finále
Smetanovy Litomyšle • Svět kostiček • Bleší
trhy a větrání šatníků

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

také do Evropského hospodářského prostoru,
který je dohodou mezi EU a zeměmi Evrop-
ského sdružení volného obchodu (ESVO).
Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska
v České republice přes 1 000 zajímavých projektů
za více než 6 mld. Kč. Aktuálně je Česká repub-
lika pátým největším příjemcem, a to po Polsku,
Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. -red-



v Litomyšli v srpnu 2019
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

2. 8. Pá 18.00 TPP: Tři prasátka, Žamboši – pohádku uvede Divadelní spolek Pruhované panenky, od 19.30 koncert, vstup volný • Toulovcovo náměstí
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Po čem muži touží – film ČR, komedie, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Hudiny, zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be Fashion – dance & club music, dj Mig, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 8. So 13.00-23.00 Litomyšlský pivní festiválek – 10. ročník, pivní a hudební rozmanitost, soutěže, aj. • Toulovcovo náměstí tel. 776 887 719
18.00 Koncert Mezinárodních houslových kurzů – koncert houslových kurzů, vstupné dobrovolné • Smetanův dům tel. 461 612 628
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Čertí brko – pohádkový film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
22.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Resident Funky Ride – house music, dj Mylo Glenn & guests, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

4. 8. Ne 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Trabantem tam a zase zpátky – film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí 
5. 8. Po 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Chata na prodej – česká filmová komedie, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
6. 8. Út 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Hastrman – film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
7. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Věneband + Vláďa Daťka – koncert litomyšlské folk-rockové skupiny, zdarma • park u Smetanova domu
9. 8. Pá 18.00 TPP: Pirátská pohádka, Oskar Petr & Band – pohádku uvádí Divadýlko Mrak, od 19.30 koncert, vstup volný • Toulovcovo náměstí

21.00 Pozorování hvězd – pozorování Jupitera, Saturnu, kráterů na Měsíci a meteorického roje Perseid • zahrada II. MŠ (Dukelská ul.) tel. 461 615 270
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Komár, zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Retro párty – retro hity, dj Vojta Baranec, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 8. So 11.30 a 15.30 Zámek za závěsy – prohlídky soukromých pokojů východního křídla zámku, 150 Kč, rezervace nutná • zámek tel. 461 615 067
14.30 Mánie Josefa Portmana – mimořádná komentovaná prohlídka celé výstavy s V. Hubáčkovou a B. Rokytovou • dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00 Závěrečný koncert Mezinárodních houslových kurzů – vstupné dobrovolné • Smetanův dům tel. 461 612 628
22.00 World Music – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Námořnická párty – dance & club music, djs Pegas & Selene, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 8. 9.00 LDBT: Gaudencius Dettelbach: Missa SS. Apostolorum – slavnostní mše svatá s barokní hudbou • Piaristický chrám tel. 461 612 263
17.00 LDBT: Svatojánská pobožnost – u oltáře sv. Jana Nepomuckého při příležitosti 290. výročí jeho kanonizace • kostel Povýšení sv. Kříže

12. 8. Po 19.00 LDBT: Nádhera a lesk barokní bohoslužby – přednáší R.D. PhDr. R. Martinek, Ph.D., vstupné dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže
13. 8. Út 16.00 LDBT: Litomyšlští skladatelé – komentovaná prohlídka výstavy s jejím autorem Mgr. J. Mikulášem, Ph.D. • regionální muzeum

17.30 Muzikoterapeutická relaxace a bubnování – s Michalem Štursou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 LDBT: Hudba varhaníků děkanského chrámu Povýšení sv. Kříže v Litomyšli – soubor La Bilancetta • kostel Povýšení sv. Kříže

14. 8. St 19.00 LDBT: Nekatolíci na východě Čech v době barokní – přednáší PhDr. L. Nekvapil, vstupné dobrovolné • Nový kostel Církve bratrské
19.30 Středa, hudby Vám třeba: Machos Burritos – cover band hrající světové i české hity, zdarma • park u Smetanova domu
20.00 Queenie – koncert královny českých Queen revivalů, pod širým nebem na I. nádvoří litomyšlského zámku, 599 Kč • Státní zámek Litomyšl
20.00 Z Portmanovy filmotéky: Straka v hrsti – promítání českého filmu • dům U Rytířů tel. 461 614 765

15. 8. Čt 17.30 Výměna praktiků Access Bars • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.45 LDBT: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – slavnostní mše svatá ke cti a slávě Rodičky Boží • kostel Povýšení sv. Kříže
19.00 LDBT: Dobová mariánská pobožnost – barokní modlitby, čtení a litanie, účinkuje soubor Gaudium • mariánský sloup na náměstí

16. 8. Pá 9.33 Vláčkem do Tržku – výlet s rodinným centrem, odjezd z vlakového nádraží v 9.33 • Vlakové nádraží ČD tel. 607 605 720
17.00 LDBT: Čtrnáct zastavení křížové cesty – L. Machačko, T. Jiroušková, přednáška, vstupné dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže
18.00 TPP: Sněhurka a sedm trpajzlíků, Mirek Kemel Trio – pohádku uvádí Divadlo Koráb, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Saurus, zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Ladies Night – dance music, dj Ass, 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 8. So 8.00-11.30 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507
9.00 LDBT: Pouť k Panence Marii – procesí do Strakova, poutní mše s lidovým zpěvem • odchod od kostela Povýšení sv. Kříže
17.00 Sing Haleluja! – koncert smíšeného dětského a mládežnického sboru Effatha, vstup volný • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 776 677 154
22.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house music, dj Mylo Glenn & guests, 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 8. Ne 15.00 LDBT: Vojtěch Pelikán: Missa Sancti Adalberti – slavnostní latinská mše s hudbou • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
20. 8. Út 19.00 Jan Jílek, krejčí, který chodil s Bohem – úryvky za zachovaného životopisu barokního křesťana v Litomyšli • Nový kostel Církve bratrské
21. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Volnost + Morybundus band – koncert, zdarma • park u Smetanova domu tel. 461 613 239
22. 8. Čt 9.00 – 17.00 Výklady karet – Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
23. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Pohádka o skřítkovi s kapelou Chytej ušima, Roman Dragoun – uvádí Divadlo 100 opic, koncert • Toulovcovo náměstí

22.00 Toulovcova afterpárty – dj Komár, zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ/SK hity, dj Karel Beneš, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 8. So 11.30 a 15.30 Zámek za závěsy – prohlídky soukromých pokojů východního křídla zámku, 150 Kč, rezervace nutná • zámek tel. 461 615 067
14.00 Komentovaná prohlídka výstavy In monte Oliveti – provází autor výstavy Mgr. Jiří Lust, Th. D., vstup volný • regionální muzeum 
22.00 World Music Párty – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Movie Night – all music, dj Fugas, příchozí v kostýmu filmové postavy obdrží drink, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

27. 8. Út 19.00 Prázdninová lehátková vyhlídka u saletu – hrát bude seskupení Jen tak • zámek – francouzská zahrada tel. 461 653 333
28. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: The Pink Panthers – koncert rock´n´rollové kapely ze Svitav • park u Smetanova domu tel. 461 613 239
29. 8. Čt 10.00 Piknik s rodinným centrem • Sportovní areál za Sokolovnou tel. 607 605 720

17.30-20.00 Večer s galerií: Vojta Violinist – večer s multiinstrumentalistou, vstupné 20/40 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
30. 8. Pá 18.00 a 19.30 TPP: Jak šel Pejsek do školy, Majerovy brzdové tabulky – pohádku uvádí Divadélko Romaneto, koncert • Toulovcovo náměstí

20.00 Noc na Karlštejně – jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů s hvězdným obsazením, 490-990 Kč • Státní zámek Litomyšl
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Komár, zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Beat Explosion – disco music, dj Fugas, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

31. 8. So 9.00 Exkurze v muzeu tisku – max. 10 osob, nutná rezervace předem • Muzeum tisku firmy H. R. G. Litomyšl tel. 461 615 287
10.00 Hradozámecká noc – neobvyklé prohlídky zámku, od 19.00 a 20.00 zážitkový program, 150 Kč • Státní zámek Litomyšl tel. 461 615 067



do 25. 8. Cestopisák Josefa Váchala – výstava o pěším výletě J. Váchala, J. Portmana a A. Mackové na Vysočinu • Portmoneum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 31. 8. Krajiny Josefa Černého – výstava obrazů • Smetanův dům • v době konání pořadů ve Smetanově domě nebo po domluvě na tel. 461 613 239
do 31. 8. Zorka Ságlová: Obrazy, tapisérie, fotografie – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Čt-Ne 10-17
do 31. 8. Královničky – výstava Magdaleny Kvasničkové a Alžběty Prouzové • Galerie Pakosta (street gallery) • denně
do 1. 9. Vivat Grácie – výstava, která je součástí prohlídky zámku (trasa A) • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10-17
do 6. 9. Marie Kolářová: Můj manžel chrápe jak sto hrochů – výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 8. 9. Grafika mezi námi – výstava • Červená věž – areál Fakulty restaurování • Po-Pá 8-15, So-Ne 10-17
do 8. 9. Zdeněk Miler dětem – hravá výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
do 8. 9. In monte Oliveti / Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století • regionální muzeum• Út-Ne 9-17
do 8. 9. Litomyšlští skladatelé - výstava, hudba 18. a 19. století na kůru kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli • regionální muzeum• Út-Ne 9-17
do 8. 9. Mánie Josefa Portmana "Vy jste unikum milý Portmane" – výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 17. 9. Svět kostiček – unikátní výstava stavebnic, včetně dětských heren • Zámecká jízdárna a pivovar • denně 10-18
do 29. 9. Balet s rodokmenem – výstava v zámeckých arkádách v přízemí k výročí premiéry baletu La Fille mal gardée, zdarma • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10-17
do 29. 9. Městská obrazárna – výstava těch nejkvalitnějších děl ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 29. 9. Krtkova letní dětská herna – hrací koutky a tvoření pro kluky i holky, domeček nejen pro Krtka • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
do 29. 9. Slavnost hrdinů / Edice 27 linií – výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 11-18
do 30. 9. Andělé na návrší – expozice sakrálního umění pod klenbou barokní památky • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
do 30. 9. Litomyšlení – rodinný program vás provede zámeckým návrším, pracovní listy k vyzvednutí v chrámu, v zámeckém IC, muzeu • Piaristický chrám • denně 10-18
do 27. 10. Prolínání – výstava • White Gallery • Pá-Ne 13-17
do 28. 10. Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit • Rodný byt Bedřicha Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 9. 11. Sobotní farmářské trhy – info na tel. 775 653 315 • Toulovcovo náměstí • soboty 8.00-11.30 (kromě 3. 8. a 21. 9.)
do 31. 12. Daniel Pešta: ExCitace – výstava v kryptě • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
od 11. 8. do 18. 8. Litomyšlské dny barokní tradice – duchovně kulturní festival barokního dědictví • Různá místa v Litomyšli
od 16. 8. do 25. 8. Carpaccia menu • Hotel Aplaus • 11.00
od 19. 8. do 23. 8. Příměstský tábor Veselá věda – pro děti od 5 do 12 let, týden plný zábavných pokusů her a poznávání.... uvnitř i venku • Dům Naděje • Po - Pá 8-16
od 23. 8. do 30. 8. Květy pozdního léta – květinová výstava • Zahradní centrum – Školky Litomyšl • denně 8-17
od 23. 8. do 25. 8. Wikiměsto Litomyšl – setkání (nejen) wikipedistů, kteří přímo ve vybraném městě zlepšují obsah Wikipedie o dané lokalitě • různá místa v Litomyšli
od 6. 9. do 8. 9. Národní zahájení Dnů Evropského dědictví – na téma „Památky a zábava“ • různá místa v Litomyšli
od 6. 9. do 8. 9. Litomyšlské dvorky – v průběhu těchto dnů ožijí některé dvory a dvorky v historickém jádru města Litomyšl • různá místa v Litomyšli
od 7. 9. do 8. 9. Dny otevřených dveří památek – zdarma nebo za výhodné vstupné můžete navštívit vybrané objekty • různá místa v Litomyšli 

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Čt 1. 8. od 17.00 a 19.30 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw – film USA, akční, 130 min, titulky, 130 Kč
St, Čt 14.,15. 8. Ibiza – film Francie, komedie, 90 min, titulky, 100 Kč
Pá, So 16., 17. 8. Tenkrát v Hollywoodu – film USA, drama/komedie, 160 min, titulky, 130 Kč
St, Čt 21., 22. 8. Hodinářův učeň – pohádkový film ČR, 100 min, 120 Kč
Pá, So 23., 24. 8. Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw – film USA, akční, 130 min, titulky, 130 Kč
St 28. 8. Noční můry z temnot – film USA, horor, 90 min, titulky, 120 Kč
Čt 29. 8. Spider-man: Daleko od domova – film USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 min, titulky, 100 Kč
Pá, So, Ne 30., 31. 8., 1. 9. Přes prsty – film ČR, komedie/sportovní, 100 min, 130 Kč
Út, St 3., 4. 9. Anna – film Francie, akční/thriller, 120 min, titulky, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 17., 18. 8. Tlapková patrola – film USA, animovaný/rodinný, 70 min, 120 Kč
So 24. 8. Toy Story 4: Příběh hraček ve 3D – film USA, animovaný/dobrodružný, 100 min, 140 Kč
Ne 25. 8. Toy Story 4: Příběh hraček – film USA, animovaný/dobrodružný, 100 min, 120 Kč
So 31. 8. Tajný život mazlíčků 2 ve 3D – film USA, animovaný/rodinný, 90 min, 120 Kč 
Ne 1. 9. Tajný život mazlíčků 2 – film USA, animovaný/rodinný, 90 min, 100 Kč

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU
Ne 11. 8. od 20.30 Teroristka – film ČR, komedie/drama, 95 min, 50 Kč
Ne 18. 8. od 20.15 Venom – film USA, akční/sci-fi, 112 min, 50 Kč
Ne 25. 8. od 20.00 Aquaman – film USA, dobrodružný/fantasy, 140 min, 50 Kč

31. 8. So 13.00 Bez ambicí. – první ročník hudebního festivalu alternativních žánrů, vstup zdarma • Toulovcovo náměstí tel. 776 278 519
22.00 Afterpárty po festivalu Bez ambicí. – dj Mardoša, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Bye Bye Holiday – all music, dj Freezer, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

6. 9. Pá 19.00 Čechomor – koncert, jako předkapela litomyšlská skupina Amélia, 300 Kč předem / 400 Kč na místě • zámek – první nádvoří tel. 461 613 239
20.00 Timudej + Circus Problem – koncert, afterpárty • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

7. 9. So 11.00 Komentovaná prohlídka města Litomyšl – v rámci dnů EHD, zdarma • sraz u morového sloupu na náměstí tel. 461 612 161
12.00 14. FishFest – oblíbené rybí hody a hudební festival • Sportovní areál za Sokolovnou tel. 777 947 718
14.00-22.00 Italská slavnost • Státní zámek Litomyšl tel. 461 615 067
8.00-11.30 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507
9.30-12.00 Zapleť se s uměním: Mramorování – výtvarná dílna, 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
14.30 "Božská opilost" Josefa Portmana – závěrečná komentovaná prohlídka výstavy s Bronislavou Rokytovou • dům U Rytířů
19.00 Hudba v labyrintu času – hraje soubor Musica per gaudium, vstup volný • Kostel Rozeslání sv. Apoštolů tel. 461 615 287
21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

8. 9. Ne 11.00 Komentovaná prohlídka města Litomyšl – v rámci dnů EHD, zdarma • sraz u morového sloupu na náměstí tel. 461 612 161
16.00 Ekumenická bohoslužba na dvorku EŠC – hostem bude M. Kolovratník, římskokatolický farář z České Třebové, vstup volný • EŠC

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE



2. 8. – 4. 8., 9. 8. – 11. 8.               Windsurfing – paddleboarding kempy – třídenní kurz pro začátečníky a mírně pokročilé • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
3. 8.                 So              12.00                 Off The Wall Jam vol. 6 – high air, best run, best transfer, fast lap, resi jam, afterpárty v Lidovém domě • Bikepark Litomyšl
                                             13.00                 Atletika: Velká cena Litomyšle – letní mítink • Městský stadion Černá hora
10. 8.              So              13.00                 Litomyšlský triatlon 2019 – 25.ročník tradičního triatlonu v Litomyšli – Nedošíně • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
17. 8.               So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. ŽSK Třemošnice – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. Jiskra Ústí nad Orlicí – utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
24. 8.              So              9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Jiskra Ústí nad Orlicí – utkání krajského přeboru staršího a mladšího žactva • stadion Černá hora
28. 8.              St              17.00                  Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. MFK Chrudim B – utkání krajského přeboru dorostu • hřiště v Dolním Újezdě
30. 8.              Pá              17.00                  Decimuž 2019 / memoriál Huberta Stratílka ml. – závod jehož náplní je desetina velkého triatlonu • Plovárna Litomyšl
31. 8.               So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Pardubičky – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.30                  Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. SKP Slovan Moravská Třebová – utkání krajského přeboru dorostu • hřiště v Dolním Újezdu
8. 9.                 Ne             11.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Česká Třebová – přípravný zápas mužů • krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén a Plovárna, tel. 461 315 011
Denně 9.00-20.00 dle počasí otevřeno buď koupaliště nebo
krytý bazén • www.bazen-litomysl.cz

 Cvičební sál Veselka
• Po 8.30, Út 18.00 Hathajóga pro začátečníky i pokročilé
(další info: Petra Bálská, tel. 608 834 129)

 Sportcentrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po-Pá 12.00 – 20.00 • www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Adventure golf, nohejbal, volejbal, plážový volejbal...
www.areal-sokolovna.cz

 Jandíková.cz, tel. 776 288 774
Cvičení probíhá ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping •
Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping Teens,
Hýbánky, Sportík), Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Spinning Centrum Stratílek
45 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h

• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut)
• So 10.00, 17.00 h • Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz

Workoutové hřiště, tel. 702 020 327
V areálu Městského stadionu Černá hora.
Veřejná posilovna (outdoorové posilování) – nonstop přístup

 Fotbalpark Litomyšl, tel. 777 822 183
Dvě hřiště s různou obtížností.
• Po-Čt, Ne 10.00-22.00 • Pá, So 10.00-24.00
www.fotbalparklitomysl.cz

SPORT, CVIČENÍ

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



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

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

Nabídka infocentra: předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketmaster, Ticket Live, Ticketstream, Ticketportal a
Colosseum. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek Regiojet. Internet, kopírování, skenování.

Aktuálně v nabídce: Bonusová knížka Užijte si Litomyšl, přehled vstupenek v předprodeji na www.ticlitomysl.cz/vstupenky

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       3. 8.                         Motosraz 
                                   16. 8. 20.30            Letní kino: Po čem muži touží – vstupné 50 Kč, do 15 let 30 Kč, občerstvení zajištěno• areál sokolovny
BYSTRÉ                        5. – 10. 8.             Řezbářské symposium – celý týden budete mít opět možnost sledovat práci řezbářů, pro děti bude připraven doprovodný program 
                                   31. 8. 13.00             Zahradní slavnosti – bohatý program, vstupné na odpolední program je dobrovolné, na večerní koncert 80 Kč • zámecký park
DOLNÍ ÚJEZD                10. 8. 20.00            Italská noc II – hraje kapela Těžká doba, občerstvení zajištěno • areál SDH
                                   11. 8. 10.30              Oslava 60 let koupaliště – doprovodný program, ve 12.00 hodin koncert Dolnovanky, občerstvení zajištěno, ukázka hasičské techniky
                                             16. 8 . – 17. 8.     Újezdské babí léto 27. ročník – občerstvení zajištěno • areál SDH Dolní Újezd
POLIČKA                             23. – 25. 8.         Festival Polička 555 – multižánrový festival, jehož hlavní scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba
                                             17. – 18. 8.            Třicetiletá válka na Svojanově – jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se tomuto období, hromadná bitva, aj.
                                             27. 8. 21.00            Jsem doma... – premiérové uvedení autorského filmu Petra Vorlíčka o převozu ostatků B. Martinů do rodné Poličky v roce 1979 • muzeum
SEBRANICE                       1. 8. 20.00               Švédové! – divadelní spolek Tyl Polička, vstupné dobrovolné po představení • sál kulturního domu
                                   11. 8. 16.00              Posezení pod lípou s dechovou hudbou – zahraje kapela J. Pohorského, vstupné dobrovolné. • u kapličky na Pohoře
                                             24. 8. 12-16            Den řemesel • Sebranice č.p. 8
SVOJANOV                         3. – 4. 8.               Divadelní pouť na hradě Svojanově – oba dny budou probíhat vystoupení divadelních souborů na horním nádvoří hradu
                                   9. 8.                         Letní kino: Teorie tygra
                                   23. 8.                      Letní kino: Na samotě u lesa

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             10. 8. 19.00            Písničkáři v parku – M. Miškechová, P. Lüftner, E. Lüftnerová, v případě nepříznivého počasí v Kavárně V parku, zdarma • Park J.Palacha
                                   30. 8. 20.00          Koncert kapel Slza a Svitavy Ukulele Ensemble – za nepříznivého počasí ve Fabrice, vstupné 100 Kč • náměstí Míru
                                             31. 8. 13.00            Slavnost dechových hudeb – v případě nepříznivého počasí se slavnost přesune do Fabriky • náměstí Míru
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    2. 8. 21.00              Koncert skupiny Buty – od 18 hodin vystoupí kapela Do Větru • nádvoří Moravskotřebovského zámku
                                   10. 8. 21.30-22.30 Renesanční večer na zámku –noční oživené prohlídky na zámku v Moravské Třebové tentokrát na téma života renesanční šlechty
                                             30. – 31.8.           Kejkle a kratochvíle s maškarním bálem • nádvoří Moravskotřebovského zámku 
POLIČKA                      3. – 4. 8.               Divadelní pouť na hradě Svojanově – oba dny budou probíhat vystoupení divadelních souborů na horním nádvoří hradu
                                   23. – 25. 8.         Festival Polička 555 – multižánrový festival, jehož hlavní scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba
                                             17. – 18. 8.            Třicetiletá válka na Svojanově – jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se tomuto období, hromadná bitva, aj.
VYSOKÉ MÝTO                  červenec–srpen Promenádní koncerty – koncerty dechových hudeb, jednou za dva týdny, www.vysoke-myto.cz • náměstí Přemysla Otakara II.
                                             červenec–srpen Vysokomýtské kulturní léto – kino, divadla, koncerty, www.mklub.cz • Amfiteátr M-klubu
                                             19. – 23. 8.          Týden hudby 2019 – multižánrový hudební festival, http://tydenhudby.vysoke-myto.cz • náměstí Přemysla Otakara II. 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          31. 8. – 1. 9.         XXVI. Czech International Air Fest 2019 – letecká akce se zahraniční účastí • Letiště Hradec Králové
CHEB                           30. – 31. 8.          Valdštejnské slavnosti – tradiční historické slavnosti na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a v Krajince
JINDŘICHŮV HRADEC     31. 8.                       Bohéma – operní představení • na III. nádvoří st. hradu a zámku 
KUTNÁ HORA                    9. – 10. 8.             Dačického 12 – krosový běh na 12 km údolím Vrchlice a Bylanky
POLIČKA                      23. – 25. 8.         Festival Polička 555 – multižánrový festival, jehož hlavní scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba
TELČ                                     16. – 17. 8.            Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Od počátku k rozkvětu Telče
TŘEBOŇ                              13. – 18. 8.           Třeboňská letní setkávání – mezinárodní hudební kurzy s koncerty v divadle, ve Schwarzenberské hrobce, v lázních Aurora

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 21. 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

Vysvětlivky: TPP = Toulovcovy prázdninové pátky, LDBT = Litomyšlské dny barokní tradice
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Smetanova Litomyšl 2020 bude třeba
s Libuší nebo Třemi mušketýry
Pětadvacet festivalových dní uplynulo a 61.
Smetanova Litomyšl skončila. Konala se od
13. června do 7. července. Příhodnou tečku
udělalo Velké finále, které přineslo hudbu
k slavnostním příležitostem. 
Jaký však byl uplynulý 61. ročník festivalu?
Ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna jej
hodnotí jako rekordní. „Absolutně rekordní,“
upřesňuje s úsměvem a dodává: „Vloni jsme
uspořádali jubilejní šedesátý ročník a mysleli
jsme, že jsme se dostali na maximum. Zpátky
se ale nedá jít, a tak jsme letos měli rekordní
počet účinkujících, rekordní počet oper a re-
kordní teploty.“ Odehráno tak bylo třiačtyřicet
pořadů, a to také díky tomu, že hned po ho-
dině předprodeje vstupenek byly vyprodány
dva pořady, u kterých pořadatelé věděli, že
mohou přidat další představení. Tango na ces-
tách a 3 FREEMAN SHOW tedy diváci mohli
zakoupit ve dvou časech. „Pokud se podíváme

na program, je opravdu úctyhodný,“ reaguje
hudební publicista Bohuslav Vítek. „Mám ob-
rovskou radost, že je festival stále operní, byť
již v jeho názvu slovo operní chybí. Musím také
konstatovat, že se objevují díla Bedřicha Sme-
tany. Tyto dvě věci ve mně vyvolávají uspoko-
jení.“ Jednašedesátý ročník navštívilo téměř 29
tisíc hostů, v hlavním programu vystoupilo
kolem 3 200 účinkujících, o sedmnáct ouver-
tur projevilo zájem zhruba 3 500 posluchačů.
Festivalové zahrady nabídly 125 pořadů a vy-
stoupilo zde zhruba 650 účinkujících. Smeta-
nova výtvarná Litomyšl nabídla 20 výstav. 
Organizátoři festivalu nyní zhodnocují a vy-
hodnocují, například návštěvnost, která do-
sáhla zhruba 96 %. Vojtěch Stříteský ale již
prozradil střípky z programu roku 2020.
„Pokud vše vyjde dle představ, budou v příš-
tím ročníku hned tři nebo čtyři večery věno-
vány baletu a tanci! Nepřekvapí asi, že máme

Hodinky k vyzvednutí v IC
Po vydařeném červnovém křtu
je nové CD scénické kantáty
Petra Jiříčka HODINKY k dostání
v informačním centru na Sme-
tanově náměstí. Zvukový nosič
obsahuje 18 částí, v nichž jsou
kromě tradičně bouřlivě ne-
spoutaného zpěvu litomyšl-
ského pěveckého sboru Vox
humana ke slyšení i takové in-
strumentální chuťovky, jako
např. Rhodes, Wurlitzer, Cime-
atron, Dulcitone či tajemná Solina. Mladý vir-
tuóz Lukáš Hrubeš se zde představil jako

hudební mág se smyslem pro
expresivní vyjádření nevyjádři-
telného. Ani sólisté Lukáš Pelc,
Tomáš Fuchs a Anežka Jiskrová
nezůstali pozadu. Po vyslech-
nutí jejich dech beroucích zu-
řivě něžných pasáží zůstane
nejednomu sucho v hrdle a tím
pádem i chuť na sklenku červe-
ného. Kdo neslyšel, neuvěří.
Mistr režie Komár prostě zase
jednou odvedl kvalitní práci.

A litomyšlská hudební společnost? No, zřejmě
slušnej oddíl, no. Petr Jiříček 

Druhý poločas Toulovcových
prázdninových pátků s novinkou!
strana 1 >
Oskar Petr se vždy soustředil spíše na neko-
merční sféru, paradoxně však složil mnoho nej-
populárnějších českých písní konce minulého
století (Medvídek, Chci zas v tobě spát, Hříšná
těla křídla motýlí…). Základem playlistu jsou
perly z prvního období kapely Marsyas jako
Zmrzlinář, Dům z obilí, Dívka z plakátu, Břímě,
Hrnek, Dětský šaty, Slunce a déšť, Karolína
nebo Větrem nech se vést.
Pohádkové litomyšlské podvečery by nebyly
úplné bez Radima Korába. Tentokrát s sebou
přiveze Sněhurku a sedm trpajzlíků. Jméno
Mirek Kemel vám může být známé i z novin –
živí se totiž jako deníkový karikaturista. Prošel
Lidovými novinami, Hospodářskými novinami
a působil i v Mladé frontě Dnes. Současně se
věnuje i malbě obrazů. Do Litomyšle však při-
jede hrát na akordeon, kytaru a ukulele a zpívat
své autorské písničky. Muzika Mirek Kemel tria
balancuje na pomezí více žánrů – od balad přes
šansony a blues až po chytlavé hospodské pís-
ničky. Jeho skladby jsou založené na básnických
textech a jednoduché melodii. Dalo by se říci,
že Mirek Kemel vychází z podobných kořenů
jako například Vašek Koubek, Jaromír Nohavica,
Radůza nebo Vladimír Mišík.
Předposlední prázdninový pátek odehraje
Divadlo 100 opic Pohádku o skřítkovi. Poté již

bude patřit letní scéna na Toulovcově náměstí
české rockové legendě Romanu Dragounovi.
Tento zpěvák, skladatel a klávesista působí na
hudební scéně od poloviny sedmdesátých let.
Znát ho můžete ze skupiny Regenerace, Pro-
gres 2, založil kapelu Futurum, byl členem
Stromboli. Podílel se na mnoha hudebních pro-
jektech s Bárou Basikovou, Michalem Pavlíč-
kem, Lucií Bílou a dalšími hvězdami. Žánrově se
Dragounova hudba blíží řečišti, ve kterém se
pohybují např. Sting, Stevie Wonder nebo Phil
Collins. Prostě melodická hudba s prvky jazzu,
funky a rocku, kterou dokreslují duchovně-poe-
tické texty. Je to hudba určená pro citlivé a vní-
mavé posluchače všech generací – vhodná
přesně na naše Pátky.

Poslední prázdninový pátek nám bude Diva-
délko Romaneto – trošku škodolibě – vypravo-
vat pohádku Jak šel Pejsek do školy. O úplný
závěr jednadvacátého ročníku Pátků se postará
legenda akustické alternativy Majerovy brzdové
tabulky. Majerovy brzdové tabulky působí na
naší scéně od roku 1986. Za tu dobu nahráli pět
řadových alb, z nichž Gabréta bývá hodnocena
jako jedno z nejvýznamnějších alb devadesá-
tých let české scény. Charakteristický zvuk ka-
pely je dán kombinací saxofonů, klarinetu,
mandocella, violoncella, bezpražcové baskytary
a především nezaměnitelného altu Andrey Lan-
dovské. Hudba MBT je velmi svébytná, žánrově
stojí někde na pomezí folkrocku a world music.  
Věříme, že vás letošní program, jemuž dal zá-
štitu Roman Línek a podporuje ho Pardubický
kraj, zaujal. Děkujeme vám za podporu i za vaše
drobné, které týden co týden házíte do kasičky
Kuřátku Pomocníčkovi. Stejně jako v minulých
letech pomohou znevýhodněným či postiže-
ným dětem v rámci sbírky Pomozte dětem!
A nezapomeňte, že poslední Toulovcův prázd-
ninový pátek budeme odměňovat ty nejvěrnější
malé diváky, kteří nasbírali během prázdnin do
hrací karty alespoň 4 razítka – čeká na ně 21
skvělých cen. Tak tedy – každý pátek o prázdni-
nách, od 18.00 pohádka, od 19.30 koncert – vše
na Toulovcově náměstí. V případě nepříznivého
počasí se akce koná v Music Clubu Kotelna.
Právě zde se také každý pátek o prázdninách
koná od 23.00 do 03.00 hodin Toulovcova
afterparty. 

Michaela Severová, foto: Ivan Krejza

velký zájem uvést Špalíček Bohuslava Martinů
v novém nastudování Národního divadla.
Chystáme také Tři mušketýry, projekt sklada-
tele Jana Kučery a kanadského choreografa
Paula Chalmera, který je mimořádně úspěšný
hned od ostravské světové premiéry.“ 62.
Smetanova Litomyšl se bude konat od čtvrtka
11. června do neděle 6. července 2020. V tuto
chvíli je plánován stejný počet pořadů jako
letos. Mezi hlavními hosty budou, samo-
zřejmě kromě Adama Plachetky a České fil-
harmonie, také Opera Slovenského národního
divadla, která k nám zavítá po čtvrtstoletí,
a též Slovenská filharmonie s šéfdirigentem
Jamesem Juddem. Velkou pozornost jistě přit-
áhnou vystoupení Pavla Černocha nebo Lu-
káše Vondráčka; Semjon Byčkov uvede
Mahlerovu 5. symfonii a Mou vlast. „Velký pro-
stor bude věnován 250. výročí narození Lud-
wiga van Beethovena a novým nastudováním
opery Jsem kněžna bláznů připomeneme též
200. výročí narození Boženy Němcové,“ vypo-
čítává dále Vojtěch Stříteský. Z dalších oper-
ních titulů se můžeme těšit třeba na Aidu,
Figarovu svatbu, a především na Heřmanovu
inscenaci Libuše, kterou z prostorových dů-
vodů festival uvede zcela mimořádně na zdej-
ším zimním stadiónu. „Na jeviště zámeckého
nádvoří by se prostě vůbec nevešla,“ upřes-
ňuje umělecký ředitel.
V prosinci Smetanova Litomyšl seznámí s ter-
míny a hlavní programovou osou své partnery,
mecenáše a sponzory, v lednu v Rudolfinu
představí kompletní program široké veřejnosti
a ve středu 4. března 2020 začne prodej vstu-
penek. Jana Bisová, tisková mluvčí, 

Smetanova Litomyšl, o.p.s.
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Pozorování hvězd 
V pátek 9. srpna se od 21 do 23 hodin uskuteční
pozorování planet Jupiter a Saturn, kráterů
na Měsíci a meteorického roje Perseid ve hvěz-
dářské pozorovatelně na zahradě areálu 2. ma-
teřské školy (ul. 17. listopadu). V případě
nepříznivého počasí se akce nekoná.    

J. Štefl, ředitel SVČ

Zámek v Litomyšli „za závěsy“ 
Specializované prohlídky soukromých pokojů
východního křídla zámku v Litomyšli s názvem
Zámek za závěsy jsou pro návštěvníky připra-
veny v sobotu 10. srpna a 24. srpna 2019, vždy
v 11.30 a v 15.30.  
V roce 2018 byly na litomyšlském zámku zres-
taurovány a reinstalovány některé ze soukro-
mých pokojů východního křídla, které nabízejí
zajímavý pohled do běžného života zámec-
kých obyvatel. Ze zachovaného vybavení, roz-
místění jednotlivých pokojů, jejich výmalby, či
propojení na jiné části zámku lze číst, jak byly
využívány. Prohlídka nepředstavuje návštěv-
níkům historické slohy, nebo umělecká a ře-
meslná díla dochovaná ve sbírkách, ale běžný
život zámeckých pokojů. Jak jejich podobu
ovlivňovaly módní trendy, jak se měnilo topení
a osvětlení, jak fungovaly koupelny a toalety,
jak velká armáda služebnictva byla zapotřebí
k obsluze tak velkého domu, nebo proč jsou
zámecké kuchyně tak vzdálené od jídelen.

Zámek nebyl jen památka, ale především
obytný dům a domov desítek lidí. 
Jednotné vstupné (beze slev) je 150 Kč na
osobu, předběžná rezervace je nutná. 
Rezervace na tel. 461 615 067 nebo e-mailem
na litomysl@npu.cz. Zdeňka Kalová

Jsem doma…
27. srpna ve 21 hodin vás zveme do Městského
muzea v Poličce na pořad „Jsem doma…“ Po
přednášce Jaroslava Novotného se bude promí-
tat film Petra Vorlíčka z Litomyšle „Jsem doma…
“o převezení ostatků hudebního skladatele Bo-
huslava Martinů do rodné Poličky.

Petr Vorlíček, Spolek Náš Martinů, Polička

Trstěnické divadelní léto 2019
Divadelní spolek Vojnarka a Obec Trstěnice vás
srdečně zvou na Trstěnické divadelní léto, které
se uskuteční ve dnech 23. – 25. srpna 2019
v přírodním areálu za školou. 
Začínáme v pátek 23. srpna ve 20 hodin prove-
dením divadelní pohádkové veselohry Postel
pro anděla. Představí se vám ochotnický diva-
delní soubor pod vedením Míly Lopaurové. V so-
botu 24. srpna budeme hrát dvě představení,
a to v 15 hod. a ve 20 hod. 
V neděli 25. srpna bude naše letní slavnost po-
kračovat již tradičními Trstěnickými dožínkami.
Ve 13 hod vyjde dožínkový průvod od obecního

úřadu. Do kroku bude hrát Bludověnka. Další
program se uskuteční v přírodním areálu za
školou. Uvidíte taneční soubor trstěnických
žen, hrát bude kapela Bludověnka. Hlavním
hostem bude dechová hudba Bojané. Během
celého odpoledne budou připraveny atrakce
pro děti – projížďky ve vozech a kočárech, ská-
kací hrad, dětský tvořivý koutek, minizoo, hry
pro nejmenší, oblíbená pěna apod. Samozřej-
mostí je bohaté občerstvení, které bude pro
vás připraveno po celou dobu konání Trstěnic-
kého divadelního léta. 

Ivana Hermanová

Barokní festival opět osmidenní
„Dnes snad již každý vzdělaný člověk ví, že ba-
roko nebylo dobou temna. Naopak, byla to doba
světla, která chtěla nebe přiblížit člověku,“ říká
Mons. Pavel Konzbul, titulární litomyšlský bi-
skup, který v neděli 11. srpna zahájí čtvrtý ročník
duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny
barokní tradice slavnostní mší svatou v piaris-
tickém chrámu. Ke mši zazní skladba Missa ss.
Apostolorum C-dur od slovenského barokního
skladatele Gaudentia Dettelbacha.
Highlightem letošního ročníku je ovšem před-
stavení nedávno znovuobjevené hudební pro-
dukce na kůru kostela Povýšení sv. Kříže z pera
dvou zapomenutých litomyšlských skladatelů
2. poloviny 18. století. Nejvýznamnější část je-
jich tvorby bude uvedena v novodobé premiéře
v úterý 13. srpna v 19 hodin. Koncert se usku-
teční v proboštském kostele, tedy přímo na
místě, pro které byly tyto skladby komponovány
a kde nejspíš zazněly naposledy. Skladatelům
a jejich dílům je věnována také výstava v regi-
onálním muzeu a komentovaná prohlídka
s jejím autorem, muzikologem Jiřím Mikulášem,
který má lví podíl na objevení vzácné hudební
sbírky.
Během týdne jsou připraveny také přednášky.
PhDr. Radek Martinek, Ph.D., bude v pondělí
hovořit na téma „Nádhera a lesk barokní boho-
služby“, ve spolupráci s litomyšlskými nekato-
lickými církvemi se koná středeční přednáška
o situaci nekatolíků ve východních Čechách

v době baroka. O křížové cestě, její ikonografii,
ale i o restaurování čtrnácti obrazů v probošt-
ském chrámu bude v pátek přednášet Mgr. art.
Luboš Machačko a Mgr. Tereza Jiroušková. Tento
bod programu je pořádán ve spolupráci s Měst-
skou galerií Litomyšl.
Těšit se můžete také na dvě pobožnosti, při
nichž budou použity dobové texty a liturgická
roucha. V sobotu 17. srpna se uskuteční tradiční
festivalová pouť s procesím, jejímž cílem bude
letos kaple Panny Marie ve Strakově.
Festival zakončí v neděli 18. srpna v 15 hodin
v kostele Nalezení sv. Kříže slavnostní mše
svatá v mimořádné formě římského ritu. „Pro
festival má bohoslužba v této podobě zásadní
význam, protože takto vypadala i v době ba-
roka,“ sděluje litomyšlský probošt Zdeněk Mach.
Mši doprovodí Missa sancti Adalberti od lito-
myšlského rodáka a piaristy Vojtěcha Pelikána.
„Po loňském zkráceném ročníku se letos vra-
címe k původnímu rozsahu jednoho oktávu,
tedy osmi dní, v nichž bývalo kdysi zvykem sla-
vit nejvýznamnější svátky liturgického roku. My
v našem symbolickém oktávu oslavíme baroko
a barokní dobu,“ uvádí autor projektu Vítek Ve-
čeře. Nad festivalem převzala záštitu Česká bi-
skupská konference, ministerstvo kultury,
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje,
Daniel Brýdl, starosta města Litomyšle, a Rado-
mil Kašpar, místostarosta města Litomyšle.

Vítek Večeře

Do galerie
na film? Ano,
a nejen to…
V rámci obsáhlé výstavy Mánie Josefa Port-
mana s podtitulem „Vy jste unikum milý Port-
mane“ probíhá v Městské galerii Litomyšl
v letních měsících bohatý doprovodný program
pro veřejnost. V domě U Rytířů se lze účastnit
komentovaných prohlídek s odbornicemi na
život a dílo Josefa Portmana a kurátorkami
výstavy Vilmou Hubáčkovou a Bronislavou Ro-
kytovou, absolvovat výtvarné workshopy zamě-
řené na tisk a umění krásných knih nebo si
vychutnat jedinečný koncert multiinstrumenta-
listy Vojty Violinist. Naprostou novinkou je letní
promítání filmů obsahem zapadajících do tzv.
„Portmanovy filmotéky“, které vzniklo díky
skvělé spolupráci s filmovou historičkou Petrou
Beranovou. Ve středu 14. srpna se tak netra-
dičně ve 20 hodin otevře galerie všem milovní-
kům dekadentního umění. Na programu bude
projekce filmu Straka v hrsti, jehož podtitul „Hra
o lásce a nenávisti“ odkazuje na inspiraci sta-
ročeskou středověkou satirou. Petra Beranová
o filmu prozrazuje, že „středověké tržiště je pro-
storem, kde sledujeme příběh podvodného
mastičkáře, prohnané zlodějky a naivního mlá-
dence. Koláž minulosti a přítomnosti, felliniov-
ský rej masek pojatý jako divadlo na divadle
kombinuje středověké maškary s plastovou
skutečností. Sled jednotlivých záběrů na nás
útočí z filmového plátna s nebývalou intenzitou.
To vše umocňuje až nervující hudba Pražského
výběru, který měl v té době zákaz veřejně vy-
stupovat. Film byl tedy po dotočení označen ve-
doucími pracovníky za obscénní a okamžitě
stažen z čs. distribuce.“ (Režie J. Herz, 1983, 96
min.) Bližší informace k doprovodným progra-
mům v Městské galerii Litomyšl najdete na we-
bových stránkách www.galerie.litomysl.cz.

Petra Beranová, Šárka Večeřová

Skautský nábor
9. skautský oddíl Devítky přijímá od září nové
zájemkyně, které chtějí zažít nová dobrodruž-
ství a poznat nové kamarádky. Pokud bys chtěla
zavítat mezi nás skautky, tak přijď na naši za-
hajovací schůzku do Naděje v prvním týdnu po
prázdninách. Více informací ohledně schůzky
najdete na našich webových stránkách: 
devitky.skauting.cz." Jana Střasáková
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Vlastimil
Vás zve
Tentokrát ne na koncert, ale mezi nás. Zpíváte
rádi, nebaví vás se stále po večerech dívat na
televizi? Přijďte mezi nás, 3. září začínáme opět
zkoušet v budově ZUŠ „Tunel“ od 19.00 hodin.
A hned první vystoupení nás čeká 28. září a pak
příprava na adventní koncerty.
Na našich facebookových stránkách „Vlastimil
Litomyšl“ se můžete podívat na koncerty, které
jsme v letošním roce pořádali. A na akce, kte-
rých jsme se na pozvání zúčastnili.
Dojíždějí k nám zpěváci ze Svitav, Poličky
a okolních vesnic – D. Újezd, Říkovice, Morašice,
Suchá Lhota, Hrušová, Kornice, Němčice – stačí
se jen přidat a dojíždět společně.
Těšíme se na vás  Hana Černá, předseda sboru

Prázdninová lehátková vyhlídka
na oslavu 20. výročí zápisu zámeckého
areálu na Seznam UNESCO 
Litomyšl v letošním roce slaví 20 let od zápisu zá-
meckého areálu na Seznam UNESCO. Tehdy šlo
o přelomovou událost v dějinách města, která ka-
tapultovala Litomyšl do výjimečné společnosti.
Spolu s Litomyšlí byly zapsány např. tyto nejbližší
památky: belgické město Bruggy, bazilika sv.
Františka spolu s dalšími středověkými franti-
škánskými stavbami v Assisi a ve Veroně v Itálii,
katedrála sv. Jakuba v chorvatském Šibeniku či
památková rezervace ve slovenském Bardějově.
Text uvedený na bronzové desce, která je osa-
zena na zámeckém pivovaru při vstupu do zá-
meckého areálu, praví: „V roce 1999 byl
zámecký areál v Litomyšli zapsán na Seznam
světového dědictví UNESCO. Tímto zápisem byl
potvrzen jeho světově výjimečný význam. Podle
Úmluvy o ochraně světového dědictví je chrá-
něn národy světa v jejich společném zájmu.
Zámek v Litomyšli je ve své výjimečně ucho-
vané celistvosti dokonalým příkladem zámku
s arkádami, typu budovy, který pochází z Itálie
a přizpůsobil se českým zemím tak, že vznikla
velmi vyvinutá forma s vynikající architektonic-
kou hodnotou. Je dokonalým příkladem stře-
doevropské šlechtické residence v období
renesance a jejího pozdějšího vývoje vlivem no-
vých uměleckých proudů.“
Dnes je na Seznamu UNESCO přesně 1.121 zá-
pisů, z toho je 869 kulturních, 213 přírodních
a 39 smíšených, celkem ze 167 zemí světa. Pro
milovníky matematiky dodejme, že jde asi o 6,7

památek na jednu zemi – v České republice je
však na tomto prestižním Seznamu nově již 14
památek! Z toho vyplývá, že jsme v pozici
UNESCO velmocí a záleží jen na nás, jak této vý-
hody dokážeme využít.      
Oslavy 20. výročí zápisu zámeckého areálu na
Seznam UNESCO probíhají celoročně. Jedním
z nejcennějších architektonických prvků zámku
v Litomyšli jsou sgrafita. Také proto jsme se po-
kusili a pokusíme poslední úterý v červenci
a poslední úterý v srpnu pro vás připravit ta-
kové podmínky, abyste si užili výhled na jednot-
livá „psaníčka“ z pohodlí lehátek. Nabídneme
k zapůjčení i dalekohledy – můžete se tak na
vlastní oči přesvědčit, že se ani jedno sgrafitové
psaníčko z celkových osmi tisíc neopakuje. 
Věříme, že zapadající sluníčko nám zámek pa-
rádně „nasvítí“ a posezení na francouzské za-
hradě nebude mít chybu. Pro dobrou pohodu
nám poslední srpnové úterý zahraje seskupení
Jen tak a prodlouženou otevírací dobu bude mít
i zámecké sklepení se stálou expozicí soch
Olbrama Zoubka a Srdcem pro Václava Havla.
Ve sklepení kromě těchto atraktivit zraje v lah-
vích i výborné víno, které je k pozorování sgrafit
ideálním doplňkem. 
Akci pořádá město Litomyšl ve spolupráci se
Státním zámkem Litomyšl, příspěvkovou orga-
nizací Zámecké návrší a Smetanovou Litomyšlí.  

Michaela Severová,
MěÚ Litomyšl

JAK SE 
HUSÁKOVI 
ZDÁLO,
ŽE JE VĚRA 
ČÁSLAVSKÁ
režie: Luboš Balák
hrají: Tomáš Matonoha,
Tomáš Měcháček
12. října 2019 od 19.00
Smetanův dům Litomyšl
Předprodej vstupenek v Infocentru Litomyšl,
Smetanovo nám. 72, tel.: 461 612 161.

Výtěžek bude věnován na podporu činnosti
Pobytového rehabilitačního a rekvalifikač-
ního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Projekt podpořili:

Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat
na divadelní představení 

Nový kostel a baroko
Nový kostel v Litomyšli zaručeně nevypadá ba-
rokně. Jasné linie, které stoupají k nebesům,
měly už letos dostat novou vzduchotechniku
a nutné opravy. Nicméně stavební firmy nemají
kapacitu a také si společenství věřících musí
k našetřeným třem miliónům na investiční akci
sehnat ještě jeden. Sháníme, ale nechceme my-
slet jen na sebe. Do Indie, do povodněmi posti-
ženého státu Bihár, odešlo přes šestnáct tisíc
korun jako příspěvek na stavbu „kostela“. 
Baroko se nás však dotýká. Jsme poctěni spo-
luprací s Litomyšlskými dny barokní tradice.
Právě u nás bude 14. srpna v 19.00 hodin před-
nášet historik PhDr. Ladislav Nekvapil na téma
Nekatolíci na východě Čech v době baroka. Pak,
v sobotu 17. srpna v 17.00, v kostele Povýšení sv.
Kříže bude koncertovat na závěr svého týden-
ního soustředění dětský sbor EFFATHA, který

přidá několik bratrských písní. Bude to odkaz
k probíhající výstavě o bratrském tisku v Regi-
onálním muzeu v Litomyšli s názvem In monte
Oliveti. A 20. srpna v 19.00 hodin se v Novém
kostele zaposloucháme do výňatků ze životo-
pisu Jana Jílka – krejčího, který chodil s Bohem.
Tento bratrský exulant ve svém životopisu,
který je zachován v archivu východoněmeckého
Herrnhutu, vzpomíná na baroko v jiných bar-
vách. Na motivy tohoto životopisu psala svůj
román Jan Jílek i Teréza Nováková. Výňatky
z knih doplní kazatel a učitel David Beňa něko-
lika reformačními písněmi – jejich historií, myš-
lením i melodií. Bratrské reformaci byl blízký
hudební projev, společný zpěv písně. Ostatně
k nim odkazují i exponáty zmíněné výstavy
v Regionálním muzeu v Litomyšli, která je ote-
vřena do 8. září 2019. Daniel Kvasnička

Hudební prohlídky s Petrem Jiříčkem
Srdečně Vás zveme na hudební prohlídky
v chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli s našim
významným litomyšlským hudebníkem, skla-
datelem Petrem Jiříčkem. Zvuk varhan zaplní
nádherné prostředí této barokní perly každou
neděli v 10.30 hod. Samotný koncert je
zdarma. Následovat bude 15 minutová komen-
tovaná prohlídka vedená právě varhaníkem
Petrem Jiříčkem. Dozvíte se spoustu zajíma-
vostí týkající se nejen kostela, ale také varhan
a hudby. Poté vás průvodce seznámí s expozici
Andělé na návrší a na závěr se můžete kochat
pohledem na naše krásné město z vyhlídky

kostela. Cena vstupného je 70 Kč. Prohlídky se
konají v období od 28. 7. do 29. 9. 2019, od
11.00 do 12. 00 hod. 
Přijďte nasát jedinečnou atmosféru a zhoup-
nout se na hudební vlně „alá Petr Jiříček“.
Milovníci hudby a humoru, kterým Vás Petr ur-
čitě potěší, prožijí krásné nedělní dopoledne. 
Zámecké návrší nabízí i jiné tématické pro-
hlídky. Přehled i s možností rezervace místa na-
jdete na webu: www.bit.ly/jetotadybozi .
Těšíme se na Vás.

Hana Kopecká, Zámecké návrší
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na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

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

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

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

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

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

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

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů
• Čištění komínů
• Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
• Vložkování komínů
• Frézování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz

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

Rudolf Kosina si Vás dovoluje pozvat na ad-
ventní benefiční koncert Mariana Vojtka za do-
provodu symfonického tělesa Prague Lecian
Strings pod vedením Kryštofa Leciana. Koncert
se koná 7. 12. 2019 v piaristickém chrámu Nale-
zení sv. Kříže od 16.00 hod. Předprodej vstupe-
nek v Informačním centru Litomyšl již od 1. 8.
2019. Rudolf Kosina

Benefiční
koncert
Mariana Vojtka

Hradozámecká noc na zámku
Tradičně poslední srpnovou sobotu 31. 8. 2019
vypukne celorepubliková Hradozámecká noc.
Na zámku v Litomyšli se celodenní program po-
nese v ruchu a tónech renesance. 
Svátek všech milovníků hradů a zámků – Hra-
dozámecká noc začíná 31. srpna. Po celé
České republice jsou připraveny zážitkové pro-
gramy a neobvyklé prohlídky památek (více na
www.npu.cz). Jinak tomu není ani na zámku
v Litomyšli. 
Zámek v Litomyšli v roce 2019 slaví 20 let od
zapsání na prestižní Seznam světového dědic-
tví UNESCO, na který jej přivedla jeho unikátní
renesanční architektura. A renesanci je věno-
ván program Hradozámeckého dne i noci.
Během dne mohou návštěvníci na I. prohlíd-
kové trase – v reprezentačních zámeckých po-
kojích, vidět výstavu Vivat Grácie! Výstava
spojuje repliky slavnostních šatů z období re-
nesance s tradičním lidovým oděvem od 19.
století. 

Prohlídkový den 31. srpna bude obohacen
o vstoupení taneční skupiny IRIS, která mezi
prohlídkami představí v krátkých hudebních vy-
stoupeních oblíbené renesanční tance. 
Večerní program od 19 hod. bude zahrnovat hu-
dební vystoupení kapely Karmína ve stylu rene-
sance v zámeckém historickém divadle a školu
renesančních tanců v klenutých sálech zámec-
kého přízemí pod taktovkou taneční skupiny
IRIS. Návštěvníci mohou také ochutnat morav-
ská vína nebo posedět v zámeckém nádvoří
s výhledem na osvícenou renesanční architek-
turu litomyšlského zámku. Večerní programy
začínají v 19 a ve 20 hodin. 
Vstupenky na večerní program Hradozámecké
noci v Litomyšli je možné rezervovat na 461 615
067 nebo e-mailem na litomysl@npu.cz. Rezer-
vaci doporučujeme. Jednotné vstupné (beze
slev) je 150 Kč na osobu. Večerní program Hra-
dozámecké noci je bezbariérově přístupný. 

Zdeňka Kalová

Putovní výstava Než přišla svoboda
Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem při-
pravila pro podzim letošního roku putovní vý-
stavu s názvem „Než přišla svoboda“. Ta ukáže
občanům v 16 městech kraje situaci v různých
oblastech života před rokem 1989 a změny, ke
kterým mohlo díky sametové revoluci dojít.
„Lidská paměť je krátká a dává přednost jen
těm hezkým vzpomínkám. Proto jsme se roz-
hodli některá fakta připomenout, a to nejen pa-
mětníkům. Za uplynulých 30 let jsou tu další
generace mladých lidí, které tu dobu nezažily,
nebo byly tenkrát malé děti, a pro ně je určena
především,“ říká patron výstavy, 1. náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
„Na dvaceti venkovních panelech jsme se spolu

s kolegy a kolegyněmi z ostatních krajských
muzeí a dalšími spolupracovníky pokusili vybrat
to, co ve společnosti charakterizovalo období
v letech 1968–1989, a to konkrétně v našem
kraji.  Představujeme tu různá témata, jako je
například doprava, rozmístění sovětských vojsk,
životní prostředí, zemědělství, fenomén pane-
lových sídlišť ale třeba i oslavy povinných výročí
či místní underground,“ prozrazuje vedoucí ku-
rátorského týmu, ředitel Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě Jiří Junek. Výstava bude zahá-
jena 17. září a poté bude putovat ve čtrnáctiden-
ních intervalech po 16 městech Pardubického
kraje. V Litomyšli bude v termínu 31. 10. – 19. 11.
na Toulovcově náměstí. -red-

Filip
Sokol

tel. 605 192 737
e-mail: 
sokol.filip@post.cz

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl

Řádková inzerce
Prodám švestky bez chemického ošetření z mé
zahrady v Litomyšli, budou zralé kolem 15. srpna
2019, kontakt 607744568 • Koupím do sbírky
staré brože, pudřenky z dob babiček a prababi-
ček, staré kabelky, gobelínové vyšívané, alpa-
kové, korálkové pompadourky od nejstarších do
30 let. Koupím pěkné staré kapesní hodinky
sháním jako dárek. • T. 739 307 646. Prodám
velkou krabici knih za 300 Kč. T. 739 307 646.

Všimli jste si? Trikolora, připomínka loňského
výročí 100 let Československa, je ve dne více
vidět a v noci svítí méně. Může za to speciální
barevná fólie, která nově pokrývá povrch
v horní části uměleckého díla. Vedení města se
tímto krokem snažilo vyjít vstříc občanům, kteří
si stěžovali na světelné záření. Fólie ho pro-
pouští výrazně méně, a přitom barvy Trikolory
zvýrazňují ve dne, kdy nesvítí. Navíc směrem do
obydleného území nad autobusovým nádražím
byla ve zhruba jedné třetině výseče aplikována
folie dvojitě, aby byl světelný smog omezen
ještě více než směrem k silnici I/35. -mv-

Trikolora září
méně, ale je víc
vidět přes den
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Zajděte se podívat na největší
výstavu stavebnic v ČR!
strana 1 >
Největší výstavu stavebnic, která kdy v ČR
byla, přijel zhodnotit i komisař z agentury
Dobrý den z Pelhřimova Josef Vaněk. Ten uznal
tři rekordy. Petr Šimr se zapsal do Knihy čes-
kých rekordů a kuriozit následujícími úspěchy:
největší sbírkou výrobků Kovozávody Semily,
která čítá 80 exponátů. Dále největší sbírkou
stavebnic Seva, kdy komisař spočítal 115 kusů
stavebnic, které byly běžně k dostání na trhu
a autorovi se navíc podařilo shromáždit i 13
stavebnic, které byly jen jako prototyp a do
prodeje se nedostaly. Posledním rekordem je,
že Petr Šimr dokázal ze Sevy postavit 93 vlast-
ních modelů.
„Pro autora výstavy Petra Šimra jde o životní
událost. Tak rozsáhlou výstavu totiž ještě nikdy
nerealizoval. V Litomyšli se s projektem Svět
kostiček představil už v roce 2016, kdy v pro-
storách jízdárny vystavoval pouze modely
z lega. Letos přiveze i další stavebnice a vý-
stava tak na celé léto zaplní tři největší sály,
které na Zámeckém návrší máme,” řekl David
Zandler, ředitel Zámeckého návrší.
Hned po legu je asi největším lákadlem vý-
stavy stavebnice Seva. Tato kdysi velice popu-
lární stavebnice zažívá velkou renesanci a díky
inovacím a novým nápadům opět postupně
dobývá trh. Kromě Sevy si návštěvníci mohou
prohlédnout největší sbírku z edice Lego Tech-
nic v České republice. 
V prostorách výstavy mohou návštěvníci,
kromě dvou velkých heren, využít klidové zóny
s možným občerstvením a díky klimatizova-
ným sálům je návštěva vhodná i v horkých let-
ních dnech. Vstupenka navíc platí celý den,
proto je možné odejít například na oběd a poté
se zase vrátit.
„Naprostou novinkou letošní sezóny je sdru-
žená vstupenka, se kterou se za výhodnou
cenu dostanete hned na několik míst na zá-
meckém návrší. Vstupenka platí do expozice
Svět kostiček, dostanete se s ní na výstavu An-
dělé na návrší a na nejvyšší vyhlídku ve městě
v piaristickém kostele. Získáte za ni i vstu-
penku na zkrácenou prohlídku zámku, která je

přizpůsobena dětem. Po předložení této vstu-
penky navíc dostanete v Kavárně el lamíno
na zámeckém návrší druhou kávu zdarma.
Vstupenky je možné za 170 Kč zakoupit na po-
kladně výstavy, v piaristickém kostele a v in-
formačních centrech v Litomyšli. Do Litomyšle
se proto určitě vyplatí vyrazit na celý den,“ do-
dává David Zandler.
Pro všechny, kteří rádi soutěží a mají rádi pá-
trací hry, jsou průběžně zveřejňované soutěže
o vstupenky a o stavebnice. Maskoti výstavy,
figurky z lega, budou schovávat výherní pou-
kazy na nejrůznější místa a nápovědu k jejich
nalezení budou zveřejňovat na facebookové
stránce Zámeckého návrší. Nezapomeňte
proto pravidelně sledovat FB stránku @za-
meckenavrsi. 
V prvním týdnu výstavu navštívilo více než
2400 návštěvníků. Zhlédnout výstavu můžete
denně od 10.00 do 18.00 hodin až do 17. 9.
2019. „Toto je nádherné číslo, které možná
bude dalším mým rekordem co do návštěv-
nosti mých výstav. Ale důležité je, že rodiče
díky této výstavě s dětmi tráví čas, hrají a sklá-
dají si v dětských hernách s nimi. Čerpají inspi-
raci v expozicích a zkoušejí to v hernách
poskládat také. To je ten dárek, co mohou sobě
a jim dát. O tom to je. Sám děti sice nemám,
ale vím, jak je drahý volný čas pro někoho blíz-
kého, když má dospělý člověk povinnosti,” říká
autor výstavy Petr Šimr. 

Text a foto Hana Kopecká

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

Pozvánka na výstavu zvířat
Místní chovatelé drobných zvířat Vás srdečně
zvou na svou velkou událost – Krajskou výstavu
drobného zvířectva. 
Vystaven bude několikanásobně větší počet
drůbeže, králíků a holubů oproti rokům minu-

lým, kdy byly výstavy tradičně oblastní. Děku-
jeme tímto za podporu Pardubickému kraji,
městu Litomyšl, a dalším partnerům a sponzo-
rům, díky jejichž pomoci můžeme uspořádat
akci takového rozsahu. 
Výstava se bude konat 21. – 22. září (v sobotu
od 8.00 hod. do 17.00 hod. a v neděli do 15.00
hod.) v místním chovatelském areálu nad vla-
kovým nádražím za bývalou aukční halou. 
Součástí výstavy budou i tradiční expozice
okrasného ptactva a dalších zvířat. 
Výstava probíhá jako vždy za každého počasí.
Návštěvníci mohou využít k občerstvení a od-
počinku naše kryté sezení a ochutnat jako
tradičně dobroty z naší domácí kuchyně. K dis-
pozici je pro nejmenší dětský koutek. Parkování
bude v přilehlých ulicích.
Na Vaši návštěvu se těší členové ZO1 ČSCH
Litomyšl. Petra Dittrich

Koupě investičního bytu se stále vyplácí: výnos
může přesáhnout 5% ….celý článek a další odborné
články najdete na www.consultvk.cz

LITOMYŠL – prodej řadového RD se 2 byty, garáží
a zahradou s bazénem. V přízemí i v patře byt 3+kk,
ve II.NP se dvěma balkony a samostatným vstupem
na zahradu. V suterénu garáž, dílna, prádelna
a sklad. ÚT plyn, okna plastová. Pozemky celkem 355
m2. Klidná lokalita v blízkosti centra (Zahájí). ENB G
Č. 1476                                       Cena: 4,5 mil. Kč
LITOMYŠL – prodej RD na ul. Dukelská s velkou za-
hradou, bytem 2+1 v přízemí a jednoduchým bytem
1+1 v půdním prostoru. Napojení na sítě. Územním
plánem určeno pro kolektivní výstavbu. Pozemky
cca 1502 m2. Vynikající docházkové vzdálenosti. ENB G. 
Č. 1473                                       Cena: od 4 mil. Kč
LITOMYŠL – prodej RD 3+1 na ul. Mařákova se zahra-
dou. Napojení na sítě, nové sociální zařízení, ÚT plyn
i tuhá paliva. Startovací bydlení s výbornou dostup-
ností za cenu bytu, s potenciálem využití podkroví.
Pozemky celkem 618 m2. ENB G. 
Č. 1461 Cena k jednání 2 300 000 Kč 
LANŠKROUN – prodej užívacích práv k družst. bytu
3+1 (113 m2) ve III.NP se 2 balkóny a garáží, byt. domu
z r. 2003. Krásné a příjemné bydlení. Výhodná po-
loha v blízkosti centra, obč. vybavenosti a přírody.
ENB C/86. 
Č. 1471               Info o ceně v kanceláři RK
LITOMYŠL – pronájem historicky známého hostince
U Černého orla, který obsahuje 2 lokály s cca 50
místy, divadelní sál s jevištěm a šatnou o kapacitě
cca 120 osob, výčep, přípravnu, sklady, sociální zá-
zemí, posezení na dvorku. Zastavěná plocha 369 m2.
ENB G. 
Č. 1463  Cena k jednání:  17 000  Kč/měs. + E
SVITAVY – prodej užívacích práv k družst. bytu 3+1
ve IV.NP v klidné lokalitě v blízkosti centra a obč. vy-
bavenosti. Možný převod do vlastnictví .  ENB G
Č. 1481                          Nabídková cena : 2 200 000 Kč

Prodej pozemků pro stavbu pro bydlení :
Trstěnice, Morašice u Litomyšle, Čistá u Litomyšle 

LITOMYŠL – pronájem nadstandardního mezonet.
bytu 5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru města
a se samostat. apartmánem. ÚT plyn, lokální krbová
kamna v obýv. pokoji. Prostorná terasa, chráněné
garáž. stání pro 2 osob. auta. ENB G 
Č. 1443              Cena:  20 000 Kč/měs.+energie

Pronájem bytů: 
Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Svitavy

Prodávejte bezpečně a bez starostí s kolektivem RK
Consult VK Litomyšl s.r.o. 
Jsme tu pro Vás od roku 1992,  přijďte k nám, 
znáte nás. Naše zkušenosti = Vaše jistota

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz
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Druhá světová válka, politické procesy 50. let
a kolektivizace, ale také doba relativně nedávná
a události roku 1989. To jsou témata, která pro-
vázela devět žákovských týmů ze tří litomyšl-
ských a jedné českotřebovské základní školy
uplynulé školní pololetí. 
Snažení týmů pak vyvrcholilo poslední červnový
týden, kdy se uskutečnil závěrečný večer pro-
jektu Příběhy našich sousedů. Celkem třiatřicet
dětí zde zaplněnému kinu předvedlo svá vyni-
kající představení. Večerem provázel litomyšlský
místostarosta pan Radomil Kašpar a svou hrou
na akordeon ho zpestřil mladý nadějný hudebník
Tomáš Benedikt Sršeň, který má ve svých 13 le-
tech za sebou již koncerty s operními hvězdami. 
Při svých vystoupeních se zapotily nejen děti,
ale horko bylo díky tropickým teplotám všem.
Hrálo se divadlo, z pódia se linula hudba a pu-
blikum dokonce odpovídalo na kvizové otázky.
Porota ve složení Renata Kmošková (muzejní

pedagožka), Martin Boštík (historik) a předseda
poroty Jiří Šmeral (novinář a historik) měli ne-
lehký úkol vybrat nejlepší zpracování pamětnic-
kých příběhů. Jako třetí skončil tým ZŠ Zámecká
s originálně pojatou prezentaci příběhu Ladi-
slava Tměje formou kvizu pro publikum. Atmo-
sféra v sále byla zcela jiná u vystoupení týmu
ZŠ T. G. Masaryka, který za zvuku kytary
a zpěvu písně Karla Kryla představil scénu o za-
vraždění mladého chlapce okupačními vojsky
v roce 1968. Vítězný tým pod vedením paní uči-
telky Martiny Míkové ze ZŠ U Školek v šusťáko-
vých soupravách a plísňových kalhotách
představil v divadelní scénce život běžného ob-
čana za socialismu a posléze i příběh Františka
Zemana, který v Litomyšli v roce 1989 organi-
zoval demonstrace. Příběhy všech devíti pa-
mětníků, jejich životopisy a další materiály,
které děti zpracovaly, najdete na www.pribehy-
nasichsousedu.cz/litomysl/ 

Vítězné týmy si odnesly ceny od města Litomyšl
a Česká Třebová, motokárové A-kart Areny
a společností Mindok, které převzaly z rukou
vedoucí odboru školství Milady Nádvorníkové,
starostky České Třebové Magdaleny Peterkové
a litomyšlského starosty Daniela Brýdla.
S prázdnou ale neodešly ani ostatní týmy –
všem žákům věnovaly ceny město Litomyšl,
Česká Třebová a Post Bellum. Vítězi jsou však
všechny děti, které se zapojily do projektu Pří-
běhy našich sousedů, který realizuje nezisková
organizace Post Bellum díky finanční podpoře
z Evropského sociálního fondu, Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání a měst Lito-
myšl a Česká Třebová. Projekt „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání na území ORP 
Litomyšl II“ je realizovaný a financovaný s pod-
porou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu
města, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
/0008614. Michaela Kaplavková

Příběhy sousedů zaplnily kino

Nadační fond manželů Pokorných a Matěj Do-
ležal vytvořili charitativní akci zvanou Květiny,
které pomáhají. Den před vysvědčením postavili
na Smetanově náměstí stánek a pro zájemce
vázali květiny. Jejich zakoupením si neodnesli
pouze je, ale také dobrý pocit. Třicet procent
z celého výtěžku totiž Pokorní s Matějem věno-
vali Štěpánce, které nadační fond pomáhá.
Od devíti do osmnácti hodin přicházeli lidé ve
velkém a často si museli vystát frontu. „Na tak
nádhernou akci budeme dlouho vzpomínat. Ne-
smírně děkujeme všem, kteří si květinu zakou-
pili a pomáhali s realizací. Ten největší dík však
patří Matěji. Je to úžasný člověk na pravém
místě. Příští rok s námi určitě počítejte znovu,“
shrnuje akci Jana Pokorná, předsedkyně správní
rady a zakladatelka Nadačního fondu manželů
Pokorných.
Díky projektu Květiny, které pomáhají lidé Ště-
pánce přispěli 20 000 korun. Štěpánka na svět
přišla se zvětšenou mozkovou komorou. Ihned
poté se jí rozšířila hypotonie, oční a sluchová
vada a trpí poruchou příjmu potravy. Aby mohla
kousat a mluvit, potřebují její rodiče domů příst-
roj Vitalstim, který stojí 100 000 Kč. Na něj Jana
a František Pokorní vyhlásili veřejnou sbírku.
Pokud máte zájem o podporu, do 30. 8. tak mů-
žete učinit. Zašlete třeba jen pár korun na na-
dační účet 20001- 5528781389/0800 a veškerý
obnos po skončení sbírky Pokorní předají rodi-
čům Štěpánky.
Pro více informací navštivte facebook.com/na-
sestepanka
Děkujeme, že pomáháte. Hana Kopecká

Květiny, které
pomohly
Štěpánce
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• aktivní vyhledávání nových zákazníků
• tvorba kalkulací a nabídek
• plnění stanovených obchodních plánů
• spolupráce na obchodní strategii, marketingu

a on-linu tiskárny

hledáme hrdinu do svého týmu

obchodní
zástupce

více na www.hrg.cz

přijme ženy a muže na pozice

přitiskněte se k nám!

přitiskněte se k nám!

Litomyšlané
recyklací elektro-
spotřebičů výrazně
ulevili životnímu
prostředí
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
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. 
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
vyplývá, že občané Litomyšle v roce 2018 ode-
vzdali k recyklaci 26 842,14 kilogramů starých
spotřebičů. Díky tomu uspořili 331,73 MWh
elektřiny, 17 255,16 litrů ropy, 1 523,48 m3 vody
a 13,98 tun primárních surovin. Navíc se jim
podařilo snížit emise skleníkových plynů
o 71,10 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných
odpadů o 317,23 tun. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na ži-
votní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spo-
třebu elektrické energie pro domácnost až na
4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy po-
třebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to skvělá čísla. Pozitivní zprávou pro uži-
vatele počítačů také je, že odevzdání 10 vy-
sloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu nece-
lých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík. V současné chvíli mají
Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti
Asekol k dispozici více než 17 000 sběrných
míst. To je pětkrát více než například v ekolo-
gicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již
v každé středně velké obci. Zároveň ulice a se-
parační stání jsou doplněny o červené kontej-
nery na drobné elektro. -az-

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

Kraj je v třídění 
odpadů na špici
Barevné kontejnery najdeme téměř všude a ve
většině obcí přibývají. Třídit odpad není složité
a stále více lidí se touto problematikou zabývá.
Obyvatelé Pardubické kraje jsou v pomyslném
žebříčku nad celorepublikovým průměrem.
„Každý obyvatel kraje vytřídil v loňském roce
22,3 kilogramů papíru, 15,7 kilogramů plastů,
13,7 kilogramů skla a bezmála půl kilogramu ná-
pojových kartonů, celkem tedy 52,1 kilogramů
separovaného odpadu. To je o více než tři kg
nad celorepublikovým průměrem,“ sdělil Václav
Kroutil, radní odpovědný za zemědělství, životní
prostředí a venkov. Pardubický kraj je tak v ce-
lorepublikovém žebříčku krajů na 4. místě.
O něco hůře dopadl Pardubický kraj v porovnání
s ostatními regiony v množství vytříděného od-
padu, pokud by se započítaly mezi druhotné su-
roviny kovy. „Ve srovnání s celorepublikovým
průměrem byl Pardubický kraj skoro o pět kilo-
gramů na osobu lepší. To však neznamená, že
není co zlepšovat. Zejména ve městech je se-
parace kovového odpadu na velmi nízké úrovni.
Další možností, jak snižovat objem směsného
odpadu, je i zaměření se na třídění biologické
složky,“ poznamenal Václav Kroutil. -red-
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Stiga hokej
Klub hráčů stolního táhlového hokeje Stiga HC
Benátky sice v poslední době o svých aktivitách
informuje zřídka, to však v žádném případě ne-
znamená, že by nebylo o čem psát. Jasně o tom
vypovídají např. výsledky MR v Plzni. Družstvo
v sestavě Michal Boštík, Tomáš Bucek, Robert
Jež, Zdeněk Lopaur, Jiří Malík st., Jindřich Petr
obsadilo 8. místo ze 17. týmů. V soutěži vete-
ránů skončil Robert Jež 8., Tomáš Bucek 9.
a Zdeněk Lopaur 17. (25 účastníků). V hlavní
OPEN-kategorii, do které se probojovalo 44 nej-
lepších dle hodnocení Českého poháru + 4 hráči
na divokou kartu, obsadili Michal Boštík 14., Ro-
bert Jež 19., Tomáš Bucek 23. a Zdeněk Lopaur
26. místo.
Na Mistrovství světa 2019 v Raubichi u Minsku
(Bělorusko) klub reprezentoval pouze Michal
Boštík, který v soutěži jednotlivců obsadil 57.
místo (115 účastníků) a ve světovém žebříčku si
polepšil o 17 příček na 128. místo. Nejlepším re-

prezentantem ČR byl 25. Patrik Petr z Litomyšle
(THC Stiga Elites).
Litomyšlský pohár 2019 v červnu již podruhé
zavítal do Mohelnice, kde je v posledních letech
výrazně vyšší účast – zejména díky příjemnému
prostředí Herny U Cechmistra a sponzorům: pi-
vovarům Svijany a Litovel a palírně U Zeleného
stromu Prostějov. Desítka účastníků se roze-
hrála v základní skupině, která tentokrát měla
velký vliv na konečné pořadí. Vedoucí hráči se-
riálu Jež a Boštík totiž ztratili dost bodů a nako-
nec je výsledky postavily proti sobě hned ve
čtvrtfinále. To zvládl lépe Michal, který po výhře
3:2 na zápasy už snadno došel k vítězství v tur-
naji (ve finále porazil Lopaura) a dotáhl se na
Ježe v průběžném pořadí seriálu; o bronz se

„poprali“ domácí – Josef Malý porazil Tomáše
Halamu 3:0. 
Dříve, než tento text spatřil světlo světa, ode-
hrálo se v SVČ Litomyšl 7. kolo. Z jeho 7 účast-
níků došli do finále největší favorité: Jež vedl už
2:0, ale výhra v prodloužení 3. zápasu Boštíka
nakopla, pustil už jen 1 gól a vyhrál 4. turnaj
v řadě. V boji o bronz byl Lopaur výrazně lepší
Halamy.
Průběžné pořadí: 1. Boštík 225b., 2. Jež 220, 3.
Lopaur 182, 4. T. Halama 169, 5. Jedlička (THC
Stiga-Game Příbram) 99, 6. J. Petr 88, 7. Malý
60, 8. Bidlo 60 – kromě Jedličky ostatní repre-
zentují klub Stiga HC Benátky. Více na
www.shcbenatky.estranky.cz.

Text a foto: Jindřich Petr

2. liga žen
basketbalu
Vůbec poprvé v historii litomyšlského basket-
balu se bude místní družstvo účastnit celore-
publikové ligové soutěže dospělých. Je to díky
týmu žen ADFORS Basket SECCON Litomyšl,
který bude v sezoně 2019/2020 hrát 2. ligu žen.
Družstvo, jehož základ tvoří loňské juniorky, zí-
skalo právo startu v nadcházejícím ročníku ná-
rodní soutěže ve skupině B, kde bude měřit své
síly s týmy Olomouce, Příboru, Bruntálu, Žďáru
nad Sázavou, Poděbrad a Nymburka.
Jelikož se bude pro většinu hráček jednat o první
zkušenost s dospělým basketbalem, tak je hlav-
ním cílem získávání zkušeností a adaptace na
ženský basketbal, který je od toho mládežnic-
kého samozřejmě mnohem fyzičtější a důra-
znější. Ostatně budeme patřit k nejmladším
týmům v soutěži, možná budeme i vůbec nej-
mladší. Náš věkový průměr je pouhých 19,5 roku,
a tak se chceme hlavně co nejvíce zlepšovat
a jediným výsledkovým cílem je udržení soutěže
i na další rok.
Novinkou na domácích zápasech bude i dobro-
volné vstupné, které poputuje do Nadačního
fondu manželů Pokorných, se kterým jsme na-
vázali úzkou spolupráci.
Věříme, že si na ligová utkání žen najde cestu
co nejvíce fanoušků a že jim svou hrou budeme
dělat radost. Těšíme se s vámi na viděnou při
domácích zápasech v městské hale a nezapo-
meňte vzít s sebou nějakou tu minci na pomoc
dobré věci. Martin Šorf, předseda klubu

Letíme do 17. ročníku MT vícebojů
V Moravské Třebové se v sobotu 21. září na at-
letickém stadionu při II. ZŠ uskuteční 17. ročník
atletického mítinku pro všechny věkové katego-
rie – CHAS MORAVSKOTŘEBOVSKÉ VÍCEBOJE
2019, největší v České republice co do počtu zá-
vodníků a kategorií. Chcete si hodit oštěpem
s Bárou Špotákovou? Zaběhnout s Pavlem Mas-
lákem nebo Zuzkou Hejnovou? No, tak na to se
musíte pořádně snažit. U nás stačí mít trošku
nadšení ke sportu a přihlásit se na MT víceboje.
Tady na vás bude čekat nejeden mistr republiky.
Svou účastí nás již po několikáté v řadě potěší
stálice našeho závodu Pavel Baar a řada dalších
českých sportovců. V současnosti probíhají jed-
nání i se zahraničními sportovci. Pokud u toho
všeho chcete být s námi, není nic jednoduššího
než se registrovat do 19. září na www.mtvice-

boje.cz (později ani na místě to již nebude
možné). Nebo prostě jen přijďte podpořit své fa-
vority a užít si skvělou atmosféru velkého zá-
vodu. Kategorie máme téměř pro všechny,
takže se ničeho nemusíte bát – jsme rádi, že
můžeme spojovat generace sportem. Těší se na
vás tým organizátorů MT vícebojů. Vojtěch Jílek
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Bezpečné koupání dětí nejen v létě
V Aqua clubu Vasrmánek realizujeme kurzy pla-
vání malých dětí. Do našich kurzů zařazujeme
sebezáchranné prvky a přímo sebezáchranné
lekce. Děti od 6. měsíce učíme bezpečnému po-
bytu ve vodě. Koupání ve vodě je jednou z nej-
oblíbenějších činností dětí a dvojnásob to platí
v létě, nicméně jde o aktivitu s vysokou mírou
nebezpečí. A zejména v létě je třeba velká obez-
řetnost. Pozor, děti se topí tiše! Častým místem,
kde dochází k utonutí, je moře, potok, jezera či
řeka, ale i bazény. Oblíbená místa letního kou-
pání. Nejohroženější skupinou utonutí jsou děti
do 5 let a dospívající. Rodičům v kurzech dopo-
ručujeme, aby nenechávali děti koupat se samy,
v moři ani v bazénu, a dokonce ani ve vaně. Mít
na paměti, že krycí plachta na bazénech v za-
hradách nemá ochrannou funkci. Když dítě do
plachty spadne, nahromaděná voda ho může
doslova nasát a z plachty se nedokáže vymotat.
Je dobré mít bazén oplocený či pevně překrytý.

Top v bezpečnosti představují alarmy, které
upozorní, pokud dítě spadne do bazénu. Pokud
se dítě koupe v přírodní vodě, nemělo by být ve
vodě bez vesty.
Vodní radovánky přináší pro děti a jejich rodiče
mnoho radosti a prohlubují vzájemný vztah,
proto přejeme krásný letní čas u vody či kdeko-
liv jinde.
Podzimní blok plavání kojenců, batolat a před-
školních dětí zahajujeme 21. září 2019. Do kurzů
je možné se hlásit od 6 měsíců do 6 let. Infor-
mativní beseda pro nové zájemce proběhne
v září v rodinném centru. Plaveme každou so-
botu dopoledne a NOVĚ VE ČTVRTEK ODPO-
LEDNE v Městském bazénu v Litomyšli.
Rezervace na tel. 739 627 214, 777 113 173, vasr-
manek@post.cz, www.vasrmanek.cz. Krásné
léto Vám všem a těšíme se na Vás.

Iva Sedláčková

V přípravě potí krev a vyhlížejí ledovou plochu
Ledovou tříšť si můžeme vychutnat prozatím
jen v nápojích. Na tu hokejovou si musíme ještě
chvíli počkat. Je však jasné, že hráči HC Litomyšl
nelení a pilně se připravují na příští sezonu. Ta
má v těchto chvílích jasný scénář a ladí se
pouze detaily.
Doposud se hráči A týmu připravovali indivi-
duálně. Do poloviny srpna je čeká suchá pří-
prava a poté se přesunou na led do České
Třebové a následují první přípravné zápasy
v Bystřici nad Pernštejnem. V září začnou tré-
novat v zápasovém rytmu. Přesný rozpis zve-
řejníme v příštím čísle Lilie. Další novinky
z klubu můžete také sledovat na www.hclito-
mysl.cz nebo na facebookovém profilu HC Li-
tomyšl.
O konečné sestavě týmu není prozatím jasno.
Už teď je však jisté, že dojde ke změnám. Do
týmu se vrací Jiří Drobný (útočník), Ondřej Dvo-
řák (útočník) a David Jankovský (obránce). Mnozí
si také pamatují Martina Horáčka (brankář),
který za Litomyšl hrál v minulosti. Novou tváří
je David Voženílek (útočník), který přichází
z druhé ligy. Do Chocně naopak odchází Tomáš
Kalousek (brankář) a Aleš Pazdera (obránce).
„Soupiska týmu není ještě uzavřená. Do A týmu
chceme zapojovat v co nejvyšší míře i juniory.
Jejich soutěž je však náročná a mnohdy se kryjí
zápasy s krajským přeborem. Abychom udrželi
kvalitu týmu, tak máme dohodu s týmem HK
Draci Šumperk, který doplní naše řady hráči for-
mou střídavého startu,“ sdělil člen výkonného
výboru Martin Vandas. Co se nemění, je reali-
zační tým. Na postu trenéra zůstává Jan Svatoš.
Jeho asistentem bude Bohumil Jakubec. Diváci

se mohou těšit v soutěži také na stejné týmy
jako v loňském roce. Nemění se ani systém kraj-
ského přeboru.
Na svou příští sezonu se připravují i junioři, kteří
si vybojovali postup do extraligy. V srpnu jim
začíná příprava, a to i na ledě. Už je nyní jasné,
s jakými celky se litomyšlští borci utkají. Po vý-
měně skupiny se Žďárem nad Sázavou nás če-
kají týmy: HCM Warriors Brno, HC RT TORAX
Poruba, HC ZUBR Přerov, HK Mladí Draci Šum-
perk, AZ RESIDOMO Havířov, VHK ROBE Vsetín.
Extraliga juniorů.

Změnu klub zaznamenal na postu šéftrenéra
mládeže. Po dvou letech opouští realizační tým
Stanislav Mečiar. Vedení klubu prozatím nemá
za něj náhradu. Jeho povinnosti přebírají jednot-
liví trenéři mládežnických celků a výkonný výbor
klubu. „Děkuji všem za spolupráci a čas strávený
s vámi. Dětem přeji, aby hokej hrály s láskou
a docílily všeho, čeho si přejí. Rodičům dostatek
trpělivosti, aby své děti podporovali a vedli ke
sportovní všestrannosti. Přeji všem zdraví,
mnoho sportovních a životních úspěchů,“ ozná-
mil Stanislav Mečiar. Petr Šilar
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Atletické okénko
Před prázdninami proběhla třetí kola soutěží
družstev. II. liga byla v Pardubicích a naše osla-
bené družstvo opět skončilo na pěkném třetím
místě, které zaručuje klid pro závěrečné srp-
nové kolo v Čáslavi. Obě družstva mladšího ža-
ctva mají jistý postup do závěrečného
zářijového finále. Obě družstva přípravky byla
na odloženém kole v Chrudimi na 2. místě. Nej-
více bodů z chlapců získali A. Hloušek a J. Kabr-
hel, z děvčat B. Metyšová a M. Kutová.
V soutěžích jednotlivců mladší žák Tringela re-
prezentoval Pardubický kraj na olympiádě mlá-
deže v Jablonci a na 60 metrů postoupil do
semifinale. Na Mistrovství ČR juniorů byl
stříbrný u nás hostující J. Brychta v běhu na
800 m (1:53,68) M. Vilček bojoval v kouli (12,94).
O prázdninách probíhá řada tradičních mítinků
i za účasti zahraničních atletů. Bratři Kozákové
závodili na Velké ceně v Novém Městě nad Me-
tují a svorně obsadili 5. místa – Tomáš v kouli
(14,52), Vojta v oštěpu (58,74). Mítink v Litomyšli
bude v sobotu 3. srpna.
Pro zajímavost – odchovanec našeho oddílu
Honza Friš přivezl medaili ze světové univerzi-
ády v Neapoli (1500 m). Honza trénoval a závo-
dil v Litomyšli od mladšího žactva, když zkoušel
60 m i dálku, v dorosteneckém věku přešel na
800 metrů a byl oporou našeho ligového muž-
stva mužů, odtud odešel do Vítkovic a dnes
startuje v našem nejlepším oddíle Dukla Praha
i v české reprezentaci. Petr Jonáš

Karatistka Anna Kašparová 
je mistryní světa
V konkurenci třiceti závodnic z dvaadvaceti
zemí vybojovala v červenci karatistka Anna Ka-
šparová titul mistryně světa SKIF (Shotokan Ka-
rate-Do International Federation) v kategorii do
dvaceti let. Na tatami v Hradci Králové nedala
soupeřkám šanci a v pěti soubojích play off ne-
poznala přemožitelku, když všechny zápasy
ukončila ještě před vypršení časového limitu.
Mohla tak oslavit svůj zatím největší sportovní
úspěch. „Neměla jsem moc času trénovat, jak
jsem zvyklá, ale chtěla jsem si vyzkoušet zá-
pasy s jinými pravidly, protože ve federaci SKIF
jsem ještě nesoutěžila. Nesvazovala jsem se
taktikou, prostě jsem šla ukázat, co umím. Z ví-
tězství mám obrovskou radost a chtěla bych
poděkovat hlavně trenérovi Jiřímu Smékalovi ze
Shotokan Karatedo Litomyšl a rodičům za
všechno, co pro mě v minulých letech udělali.
Nečekala jsem takový úspěch, bylo to velké pře-
kvapení, ale to se ve sportu stává. Trenér a ro-
dina z toho byli na ceremoniálu naměkko, mně
to došlo až po pár dnech,“ říká k úspěchu Anna
Kašparová.
Nyní na čerstvou mistryni světa čekají školní
povinnosti. Od září nastupuje na Lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové,

a i když neplánuje pověsit kimono na hřebík,
prioritu bude mít škola. „Budu samozřejmě dál
trénovat, ale škola bude mít přednost. Uvidím,
jak budu vše stíhat, karate se určitě nechci
vzdát, protože jsem do něj vložila jedenáct let
dřiny. Olympiáda je pro mě se současnou vý-
konností nereálná, takže se budu učit a ve vol-
ném čase trénovat,“ dodává na závěr.
Mistrovství světa SKIF 2019 v Hradci Králové
bylo prestižní událostí, na níž se podle organi-
zátorů sjelo přes 1700 karatistů z 50 zemí z ce-
lého světa. -red-

Zlatá Natálka!
Mimořádného úspěchu dosáhla na Olympiádě
dětí a mládeže žákyně VIII. A Natálie Jandíková
v plavání. Po stříbrné medaili v závodě 100 m
prsa po soustředěném a nakonec i suverénním
výkonu vedla v závodě na 200 m prsa již od
první obrátky a svůj náskok stále navyšovala.
Jsme moc rádi, že máme na škole tuto dívku,
která může být svým profesionálním přístupem,
ale zároveň i milým a skromným vystupováním
příkladem pro další sportovce, které chceme od
nového školního roku vychovávat v naší spor-
tovní třídě. 
Natálka si tedy přivezla z libereckého bazénu
jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili, a to jí
ještě ke kompletní medailové sbírce chybělo jen
0,15 sekundy, protože právě o tolik její štafeta
zaostala za 3. místem.
Velká gratulace a poděkování nejen za repre-
zentaci kraje, města, plaveckého oddílu, ale i za
prezentaci naší školy.

Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl

EuroNascar Most: Povedená Amerika,
poháry pro Doubka byly nadosah
Poprvé v České republice se předvedla závodní
monstra NASCAR Whelem EuroSeries. Divákům
v Mostě se předvedl český jezdec Martin Do-
ubek a také bývalý šampion F1 Jacques Ville-
neuve.
Závody těchto aut se jezdí v USA od roku 1948
a již deset let funguje jejich evropský seriál.
Navzdory extrémním vedrům se přišlo na český
okruh podívat dvacet tisíc diváků.
Český jezdec Martin Doubek startuje v tomto
seriálu pátým rokem a druhou sezonu v nizo-
zemské stáji Hendriks Motorsport. Do závodů
nastupoval poprvé od poloviny května, kdy ha-
varoval v italské Franciacortě. O rám auta si tam
poranil levé koleno. Po návratu domů zjistil, že
má zpřetrhané vazy. 
Premiéru NASCAR na domácí trati si však ujít
nenechal a noha už ho nebolela. „Levačka dr-
žela fest, v pohodě. V autě s ní šlapu na spojku
a dobrzďuji, abych mohl mít pravačkou nalo-
žený plyn. Je to opačně než v osobním autě,“ vy-
světloval Martin.
V neděli měl na dosah stupně vítězů v obou ka-
tegoriích. V závodě Elite 2 jezdil třetí, ale v de-
vátém kole z celkových 14 se rozsypala spojka
jeho vozu a bylo po nadějích. Smutná situace
i pro tým, protože mohl mít oba jezdce na
„bedně“. Doubkův italský kolega Giorgio di
Maggi totiž skončil druhý.
Mechanici se pak ve vedru dosahujícím 38 C° ve
stínu zpotili ještě víc, aby stihli vůz opravit do
další jízdy. A opět tady byla šance na pohár.
Mezi zkušenými borci se držel čtyřiadvacetiletý

Čech na čtvrtém místě ještě do začátku před-
posledního kola, ale pak v šikaně po startu
musel projet zpomalovacím úsekem a byla
z toho v cíli šestá příčka. 
„Sledoval jsem v zrcátku, jak daleko jsou sou-
peři za mnou, a propásl okamžik brzdění. Místo
abych se roztočil v šikaně, zvolil jsem raději
zpomalovák, alespoň se mi povedlo mírnit
ztráty. Škoda, protože na třetího jsem si troufal,
rozdíly byly minimální,“ vysvětloval český zá-
vodník.
Podle odchovance rodinného týmu Orion Lito-
myšl se pořadatelsky víkend rozhodně povedl:
„Promotér byl spokojený. Škoda že nepřišlo více
lidí, ale v tom vedru a na začátku prázdnin se
zase člověk nemůže divit. Jinak všechno fungo-
valo organizačně naprosto perfektně. Kdo při-
šel, mohl do boxů. Doufám, že si to všichni užili.“

Text a foto: Michal Štěpanovský


