
Oprava silnice na Českou Třebovou
bude trvat až do konce listopadu

Délka rekonstruovaného úseku v Litomyšli je 1,2
kilometru a dodavatelem stavby je společ-
nost M Silnice Pardubice. V letošním roce se
bude pracovat na komunikaci v Litomyšli
a České Třebové, příští rok mají dělníci pokračo-
vat na silnici mezi těmito městy.
„Pro občany rekonstrukce znamená dočasné
dopravní komplikace, za které se omlouváme,

a víme o nich. Nicméně tato silnice opravdu
nutně potřebuje opravit. Peníze jsou k dispozici
pouze pro letošní rok, proto prosíme Litomyš-
lany o trpělivost. Jedná se o velkou investici za
180 milionů korun, kterou je třeba koordinovat
s Českou Třebovou a obcemi, kterými vede sil-
nice II/358. Kromě opravy vozovky dojde napří-
klad k předláždění plochy od zámku k první

Jsou tu opět
Litomyšlské
dvorky! 
Již po čtvrté dáme litomyšlským dvorkům
třídenní zápřah plný koncertů, divadel, vý-
stav a dalších prožitků. Od pátku 6. 9. do
neděle 8. 9. se můžete těšit na bohatý pro-
gram. V pátek vás městská knihovna za-
městná od rána do večera – v dobrém
slova smyslu! Pro celou rodinu připravila
program s autorským čtením, prodejem
knih, tvorbou záložek, folkovými koncerty
a výstavou. Na děti nezapomíná ani ro-
dinné centrum s tzv. Dvorkovou slavností,
kdy si děti společně vyrobí mini pizzy
a dětské mojito – ideální páteční podvečer,
nemyslíte? ...a večer se to rozjede! Neoby-
čejný kytarista Tomáš J. Holý, který s kyta-
rou umí nevídané věci, rozezní Kavárnu
Mandala. O dvorek vedle – Na sklípku –
proběhne Kontrabásnění s improvizáto-
rem Tomášem Jirečkem, kontrabasistou Ja-
kubem Klejchem a kytarisou Pavlem
Horníčkem a závěr dne prožijeme se zpě-
vačkou a akordeonistkou Janou Vébrovou
v Restaurantu Underground.  strana 12 >
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nabídne bohatý program

Pardubický kraj zahájil opravu silnice II/358 spojující Litomyšl s Českou Třebovou. Jedná se
o jednu z největších investičních akcí za poslední roky, kraj na modernizaci této komunikace
dá celkem 180 milionů korun. Práce na úseku od světelné křižovatky po výjezd z města začaly
28. srpna a budou trvat do konce listopadu letošního roku. Rekonstrukce nebude z technických
důvodů probíhat po etapách a některé úseky budou pro motoristy zcela neprůjezdné.

základní škole, tato lokalita se tak navrátí ke
svému původnímu stavu. Dále dojde k vybudo-
vání nového přechodu pro chodce, opravám
stávajících přechodů, chodníků a pořízení no-
vých sloupů veřejného osvětlení. Tím se zvýší
bezpečnost pro občany a děti, které lokalitou
chodí do školy,“ říká ke krajské akci Michal Kortyš,
náměstek hejtmana pro oblast dopravy.
Během prací v Litomyšli platí celá řada dočas-
ných uzavírek. Šoféři nákladních aut nad 12 tun
musí od konce srpna do listopadu jezdit objízd-
nou trasou po silnici I/35 na křižovatku s komu-
nikací I/43 u Opatovce a odtud do České
Třebové. Pro řidiče osobních aut je připravena
objízdná trasa vedoucí přes kruhový objezd
u Penny Marketu a odtud po ulici Zahájská smě-
rem na Němčice. Tato objížďka také platí pro
autobusy linky Litomyšl – Česká Třebová je-
doucí přes Němčice.
Autobusy linky Litomyšl – Česká Třebová je-
doucí přes Pazuchu a Suchou využívají průjezd
ulicemi Lidická, Osevní, Peciny, Portmanka
a Petra Bezruče. Provoz v ulici Portmanka je
změněn na jednosměrný a v místě jsou osazeny
zákazy parkování. strana 5 >

Národní zahájení Dnů evropského
dědictví v Litomyšli
Od 6. do 8. září se bude v Litomyšli
konat Národní zahájení Dnů evrop-
ského dědictví. Letošním téma, které
určila Rada Evropy, je jako na míru
ušité pro Litomyšl: Památky a zábava.
„Litomyšl se o svůj památkový fond
stará příkladně, vhodně jej doplňuje
vrstvou soudobé architektury, ale i kulturními či
společenskými akcemi,“ tolik citace z přihlášky
do soutěže o konání této akce. V letošním roce
se navíc připomínáme 20. výročí od zápisu na
Seznam UNESCO a oslavit toto významné vý-
ročí celonárodní akcí s evropským přesahem je
velmi zavazující.

Co jsou Dny evropského dědictví?
Dny evropského dědictví jsou celoe-
vropskou poznávací a společenskou
aktivitou, jejímž cílem je ochrana kul-
turního dědictví. Česká republika se ke
Dnům evropského dědictví připojila
v roce 1991 a záštitu nad touto akcí

převzalo Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a Slezska, jejímž členem je i Litomyšl. Pra-
videlně druhý víkend v září se pro širokou
veřejnost zpřístupňují zajímavé a výjimečné pa-
mátky, budovy, objekty a prostory, včetně těch,
které jsou po zbytek roku nepřístupné.

strana 12 >
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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. 

Výstavba lávky u budoucího Lidlu
Velmi rádi bychom „vrátili" lávku pro pěší a cyk-
listy přes Loučnou u tzv. Perštýna – zadali jsme
projektovou dokumentaci a hledáme ekono-
micky únosnou variantu v poměru nákladů na
výrobu a instalaci a dodržení požadavků Povodí
Labe na umístění lávky v dostatečné výšce nad
řekou pro případ povodně. Lávka by měla slou-
žit do budoucna nejen pro možnost dojít pěšky
po Lánech do Lidlu, ale také pro zaměstnance
Adforsu a naše spoluobčany z Nedošína mít
možnost dojít pěšky do této oblasti a přitom se
vyhnout frekventované I/35. Pevně věřím, že by
se lávka mohla vrátit na toto místo do doby, než
se otevře Lidl.

Kdy je v plánu výstavba cyklostezky od
vertexu na Husovu čtvrť?
Podařilo se schválit změnu územního plánu,
díky kterému na nás stát převede nutné zbýva-
jící pozemky, a my se můžeme pohnout s celým
projektem dále. Nyní tedy dojde k aktualizaci
projektové dokumentace, musíme vypořádat
výše uvedené pozemky a příští rok bychom měli
zažádat o dotaci a nejdéle do konce roku 2021
bychom měli jezdit po cyklostezce mezi Adfor-
sem a Husovou čtvrtí. 
Vím, že v obou výše uvedených případech mlu-
vím v řádu let, nikoli měsíců (jak bych si sám
představoval), ale bohužel za těch několik mě-
síců ve funkci jsem pochopil, že máme v ČR tak
složitou legislativu a také vyřizování dotací není
zrovna nejrychlejší, že i když se kolegové
opravdu snaží, jsou tato omezení taková, že se
pohybujeme v řádu let. Ale v obou případech
vidím reálnou šanci, že dojde k realizaci do
konce roku 2021.

Omezení provozu MHD při rekonstrukci sil-
nice II/358
Konzultoval jsem objízdné trasy s kolegy – není
to vůbec jednoduché, zejména kvůli zpožděním,
která každé zastavení způsobí a také případ-
ným zácpám, vedení dopravy přes semafory
apod.
Nicméně na základě Vašeho podnětu dojde na
poslední chvíli k úpravě. Do jízdních řádů
u spojů pouze ve směru na Suchou a Pazuchu
bude přidána zastávka Líbánky a Portmanka.
V obráceném směru to není možné, protože ob-
jízdná trasa je vedena jinudy. Děkuji za Váš
zájem, dopředu se omlouvám za komplikace,
které tato krajská investice způsobí. Na druhou
stranu jsme opravdu rádi, že Pardubický kraj
v Litomyšli postupně komunikace opravuje,
musíme to vydržet a v prosinci budeme jezdit
po novém.

Daniel Brýdl, starosta

Uvedené příspěvky ze Starostovy odpovědny
byly redakčně upraveny a zkráceny. Všechny
příspěvky v původním znění najdete na webu
www.litomysl.cz, součástí rubriky je i formulář
na vkládání nových dotazů. -mv-

 RaM schvaluje a doporučuje ZaM schválit
prohlášení Zastupitelstva města Litomyšle
k vysvětlujícímu textu u pomníku Zdeňka Ne-
jedlého.

 RaM jmenuje v souladu s ust. § 102 odst. (2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů  členem Komise pro
kulturu, spolkový život a cestovní ruch Ing. Ivu
Pekníkovou, která nahradí Mgr. Janu Kroulíko-
vou a Mgr. Martinu Zuzaňákovou, která nahradí
Mgr. Danu Schlaichertovou. Důvodem je vý-
měna na postech ředitelek Městské knihovny
Litomyšl a Městské galerie Litomyšl.

 RaM pověřuje příspěvkovou organizaci Středi-
sko volného času provozováním dětského do-
pravního hřiště v Litomyšli a schvaluje provozní
řád.

 RaM souhlasí se zapojením rezervního fondu
Městské galerie Litomyšl do rozpočtu roku
2019. Částka 59.484 Kč bude použita na nákup
vysoušečů vzduchu do Městské obrazárny.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku

malého rozsahu „Likvidace hydrogeologických
vrtů". Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku
firmy H3Geo s.r.o.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru parkoviště
u letního stadionu a tenisové haly v období od
30. 8., od 17.00 do 18.30 za účelem pořádání
sportovní akce Decimuž 2019.

 RaM vzala na vědomí informace o programu
Národního zahájení Dnů evropského dědictví
a souhlasí s uzavřením smluv s vystupujícími
i sponzory a dárci.

RaM vzala na vědomí informace o programu
ArchiMyšle 2019 a souhlasí s uzavřením smluv
s vystupujícími.

 RaM souhlasí s prodloužením smlouvy o vý-
půjčce s Benediktinským opatstvím sv. Václava
v Broumově na výpůjčku předmětů kulturní
a historické hodnoty za účelem výstavy Andělé
na návrší v prostorách piaristického kostela Na-
lezení Sv. Kříže. Smlouva bude dodatkem pro-
dloužena na dobu určitou do 31. 12. 2025.

více na litomysl.cz

Veřejné projednání k výstavbě dálnice
V pondělí 5. srpna se uskutečnilo veřejné pro-
jednání k vydání územního rozhodnutí pro vý-
stavbu dálnice D35 v úseku Litomyšl – Janov.
Přítomní mohli nahlédnout do kompletního
spisu s dokumentací a zeptat se projektantů na
případné nejasnosti. Veřejné projednání nako-
nec trvalo půl hodiny. V diskuzi se přítomní ptali
například na měření hluku z provozu na dálnici,
které má v praxi ověřit předběžné výpočty.
K němu dojde ve zkušebním provozu, který
bude předcházet kolaudaci stavby. Pokud by se
na některých místech prokázalo porušení hygi-
enických limitů, musí Ředitelství silnic a dálnic
jako investor zajistit v lokalitě protihluková opa-
tření.
Vedení města znovu vzneslo požadavek, aby za
předpokladu, že to nijak výrazně nezpozdí vý-
stavbu dálnice, ŘSD s projektanty prověřilo

možnost vybudování valů podél dálnice u Stra-
kova, které by měly vizuálně i akusticky odclonit
komunikaci. O tomto možném řešení se zá-
stupci Litomyšle a Strakova v červnu bavili na
společné schůzce s ŘSD. Podobný požadavek
mělo město v úseku kolem Kornic, kde bylo ze
strany investora oznámeno, že dojde k vý-
stavbě protihlukové stěny.
Projednávaný úsek dálnice se netýkal Kornic,
protože v tomto projektu došlo ke změnám
a bude mít samostatné veřejné projednání. Na
tento úsek je nyní zpracovávána dokumentace
a podání žádosti o územní rozhodnutí se před-
pokládá do listopadu 2019.
V úseku Litomyšl – Janov by mělo ze strany sta-
vebního úřadu být rozhodnuto v průběhu září
2019. -mv-

Memorandum má omezit
případnou pyrolýzu na Pohodlí
Začátkem léta jsme veřejnost informovali o zá-
měru soukromého investora, který plánuje
v areálu bývalého vysílače na Pohodlí do dvou
let postavit zařízení za 100 milionů korun na li-
kvidaci starých pneumatik. Z gumové drti tam
společnost Lamione SE chce pomocí pyrolýzy
získávat olej a další látky. Místní občané se obá-
vají znečištění ovzduší a možných  zdravotních
dopadů, proto začali podepisovat petici proti
vybudování depolymerizační jednotky. Orgány
pověřené ochranou životního prostředí ale pro-
jekt schválily.
Celou věcí se v současné době zabývá stavební
úřad a stále není jisté, zda projekt dostane po-
třebná povolení. Představitelé Litomyšle, Čisté,
Pohodlí a Nové Vsi mezitím jednají se zástup-
cem investora o pojistkách, které mají v pří-
padě, že by projekt dostal od úřadů zelenou,
zajistit co nejmenší dopady na občany a pří-
rodu.
Proto  se připravuje memorandum, jehož cílem
je zachování zdraví, životní úrovně, úrovně byd-

lení a v neposlední řadě životního prostředí
v přilehlých oblastech a obcích, které by mohly
být dotčeny provozem plánovaného zařízení na
likvidaci drti ze starých pneumatik pomocí py-
rolýzy.
V memorandu se mimo jiné řeší závazné spuš-
tění zkušebního provozu s průběžným měřením
míry znečištění ovzduší. Dokument jasně určuje
i typ zpracovávaného materiálu, kterým může
být pouze a jenom drť z pneumatik, řeší se i co
nejmenší míra dopravy v lokalitě, předem sta-
novená maximální zpracovatelská kapacita za-
řízení a vytvoření finančního fondu na podporu
dotčených obcí.
Zástupci zúčastněných stran na znění memo-
randa stále pracují a k jeho podpisu by došlo
pouze v případě, že by stavební úřad vydal
nutná povolení.
Termín, v němž má úřad rozhodnout, zda
stavbu povolí, zatím není znám.
O celé záležitosti budeme veřejnost informovat
v dalších číslech Lilie. -az-
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Litomyšl je 10. nejlepším místem pro život

V Litomyšli má vzniknout Lidl, radnice
řeší propagaci Smetanova náměstí

„Občané se tak nemusí bát, že by se vylidnilo
náměstí a místní obchodníci přišli o práci, což
se po městě povídá. Bude to klasický super-
market, který známe z jiných měst se stejnou
nabídkou sortimentu.  Od vstupu dalšího ob-
chodního domu do Litomyšle si slibujeme zvý-
šení komfortu pro občany, kteří v současné
době do Lidlu musí jezdit do okolních měst.
Jsem moc rád, že se soukromý investor s námi
shodl na celkové koncepci a vypíše architekto-
nickou soutěž na podobu stavby, která má re-
spektovat okolní zástavbu a historický ráz
lokality,“ řekl k novince starosta Daniel Brýdl.
Soukromým investorem je stavební společnost
Agile, která již usilovně pracuje na přípravě pro-
jektu. „Historická sýpka určitě zůstane a spo-
lečně s městem budeme hledat zdroje na
rekonstrukci a její případné nové využití. Naším
záměrem je připravit pozemky k výstavbě ob-
chodního domu a parkoviště do konce letošního
roku, aby se v ideálním případě v polovině příš-
tího mohlo začít stavět a na konci roku 2020
mohli Litomyšlané v Lidlu nakupovat,“  uvedl
jednatel společnosti Agile Miroslav Hospůdka.

Historická sýpka v areálu zůstane zachována, je
vysoce památkově chráněna a developer ve
spolupráci s městem bude hledat její možné
další využití. Perštýn je areál o rozloze 8000
metrů čtverečních, který nechali v 16. století vy-
budovat šlechtici z rodu Pernštejnů. Jedná se
o jediný oficiální brownfield v Litomyšli. 

Podpora náměstí
Radnice nezapomíná ani na desítky obchodníků
ze Smetanova náměstí. Jednou z priorit vedení
města je udržet tuto lokalitu živou a podporovat
tamní soukromníky, aby nedošlo k vylidnění ná-
městí. Proto se v současné době zahájily pří-
pravy na vytvoření nového webu, který bude
sloužit k propagaci obchodníků na Smetanově
náměstí a nabídky jejich služeb pro širokou ve-
řejnost. Zároveň se připravuje poutač, který
bude upozorňovat řidiče projíždějící po I/35 na
odbočku na Smetanovo náměstí na „největší
obchodní centrum v regionu“. Vedení města
také plánuje oslovit zdejší podnikatele a požá-
dat je o zpětnou vazbu. -mv-

Na 24. září je ve Smetanově domě naplánován
slavnostní večer, na kterém představitelé města
ocení tři vybrané osobnosti. Letos rada města
vybrala Litomyšlanům dobře známá jména – ar-
chitektku  Zdeňku Vydrovou, historika Oldřicha
Pakostu a pěvce Otokara Karlíka. Na slavnostní
večer srdečně zveme všechny občany. Začátek
je v 19.00 hod. a o hudební doprovod se postará
komorní sbor KOKOS  Pedagogické školy Lito-
myšl a akordeonista Tomáš Benedikt Sršeň.
Zdeňka Vydrová obdrží prestižní Cenu purk-
mistra Laška za práci na pozici městské archi-

tektky, při níž se podílela na proměně Litomyšle
v moderní historické město.
Bývalý ředitel gymnázia a sbormistr Otokar
Karlík bude in memoriam oceněn Plaketou rady
města Litomyšl za svou uměleckou činnost
a aktivitu v místních hudebních tělesech.
Radní chtějí zmíněným oceněním poděkovat
a vyjádřit uznání historikovi Oldřichu Pakostovi,
který stál v čele státního okresního archivu. Pla-
ketu Rady města Litomyšle obdrží za mimo-
řádné zásluhy v oblasti historie a kultury.

-red-

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva,
které se uskuteční ve čtvrtek 12. září od 16.00
hodin v Klenutém sále zámeckého pivovaru.
Na programu jednání budou následující body:
majetkoprávní záležitosti, změny v rozpočtu
města, vyhláška o stanovení výše koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí, vyhláška
o zákazu kouření u škol, změny územního
plánu města a další záležitosti. -az-

Jednání 
zastupitelstva

Pozvánka na předání cen města

Stát plánuje snižování počtu zaměstnanců
a provozních nákladů Finanční správy, a proto
má v budoucnu dojít k omezení provozu na
celkem 34 pracovištích, mimo jiné i v Litomyšli.
Podle návrhu by zde měl úřad fungovat v re-
žimu takzvaném „2+2“. V něm by ve dvou
úředních dnech měli být veřejnosti dostupní
dva pracovníci úřadu a v případě potřeby, na-
příklad v období podání daňových přiznání, by
došlo k rozšíření služeb. 
Vedení Finanční správy již návrh projednalo
s představiteli dotčených měst, kteří omezení
úřadů důrazně odmítají. „Rušení  přispěje
k dalšímu zhoršování dostupnosti služeb,
v tomto případě paradoxně těch, které má za-
jišťovat stát, a výrazně zkomplikuje dostup-
nost veřejné správy až 900 tisícům občanů
České republiky. Ti budou muset cestovat
o několik desítek kilometrů dál, aby například
správně podali daňové přiznání,“ stojí ve sta-
novisku Sdružení místních samospráv ČR,
jehož je Litomyšl členem.
Vedení města Litomyšl plány Finanční správy
odmítá a podpořilo petici, která má za cíl, aby
tato opatření nevstoupila v platnost. Svůj pod-
pis můžete připojit i vy, petiční archy jsou
k dispozici na hlavní budově Městského úřadu
Litomyšl. -mv-

Omezí stát 
fungování 
finančních úřadů?

Organizátoři průzkumu pro letošní rok odemkli
detailní statistický rozbor života ve městě,
takže se každý může podívat, jak si Litomyšl
stojí v téměř 30 kritériích, mezi kterými nechybí
indexy zdraví a životního prostředí, materiál-
ního zabezpečení, vzdělání, vztahů a služeb.
„Úspěch ve statistickém průzkumu mne velice
těší. Nejdůležitější ale je, aby to tak cítili hlavně
sami Litomyšlané. Život v našem městě je
hodně založený na aktivitě obyvatel a vzá-
jemné spolupráci. Máme zde řadu šikovných
a činorodých lidí, kteří se hodně zajímají o dění
ve městě a sami výrazně přispívají k tomu, jak
město funguje. Jsem si jistý, že se řada občanů
ráda podívá na podrobné statistiky a porovná
si je s vlastním názorem a každodenní realitou.
Doufám, že letošní úspěch není naším stropem
a díky podnětům od občanů i odborníků se
nám podaří kvalitu života v Litomyšli ještě po-

zvednout. I přes tento úspěch totiž máme
stále co zlepšovat a například horší dostup-
nost bydlení již aktivně řešíme a připravujeme
městské i developerské projekty na výstavbu
rodinných a bytových domů,“ reaguje na umís-
tění Litomyšle v žebříčku starosta Daniel Brýdl.

Litomyšl si polepšila v celonárodním srovnání obcí s rozšířenou působností. Podle výsledků
letošního průzkumu Obce v datech je 10. nejlepší adresou pro život v celé České republice.
V číselném hodnocení Litomyšl získala 7,1 bodu z deseti možných a stala se nejlépe hodno-
ceným městem v Pardubickém kraji. Oproti výsledkům z roku 2018 se město zlepšilo o dvě
příčky a dvě desetiny.

A kde má město podle statistiků slabiny? V do-
pravní nehodovosti, železniční dopravě či zmí-
něné finanční dostupnosti bydlení.

Na co je srovnání dobré?
Cílem projektu Obce v datech je zjistit, v jakých
městech je vyšší kvalita života a detailní ana-
lýzou statistických dat dát obcím podněty, kde
se mohou rozvíjet.
Data pro porovnání autoři získávají automati-
zovaným robotickým vytěžováním „Big Dat“
a ve spolupráci s veřejnými institucemi a dal-
šími subjekty, kam patří například Český sta-
tistický úřad, CERMAT, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky, Úřad
práce České republiky, Cenová mapa a další. 
Výsledky šetření Obce v datech je, jako
všechna statistická šetření, vnímat v širším
kontextu.
Více informací k metodice,
sběru dat, jejich vyhodno-
cení a hodnocení Litomyšle
najdete na webu www.ob-
cevdatech.cz/litomysl.
-red-, foto Pavel Vopálka

Do města míří další obchodní řetězec. U výjezdu z Litomyšle na Vysoké Mýto bude v areálu
Perštýn už za pár let stát nový obchodní dům. Tím bude Lidl, který rozšíří nabídku služeb pro
občany. V místě vznikne po dohodě se zástupci města pouze supermarket, ne klasické ob-
chodní centrum. 
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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.

Středisko volného času slaví
první rok v novém sídle
Středisko volného času Litomyšl (SVČ) slaví
první rok v novém sídle nad autobusovým ná-
dražím. Organizace dříve známá jako Dům dětí
a mládeže Litomyšl díky zrekonstruovaným
prostorám v bývalé ortoptice rozšířila nabídku
kroužků a kurzů pro děti a dospělé. Pro letošní
rok plánuje další novinky a veřejnost zve mimo
jiné do velké zahrady s hracími prvky.
V uplynulém školním roce se nabídka programů
pro veřejnost rozrostla na celkový počet 61, díky
prostornějšímu a lépe uzpůsobenému sídlu
mohli vedoucí zahájit kroužky hrnčířství, kutil-
ství a rukodělné dílny pro děti. „Naším cílem je
podporovat polytechnické vzdělání a propago-
vat tradiční řemesla, o která v poslední době
narůstá mezi dětmi a rodiči zájem. Tyto kroužky
jsme mohli otevřít díky novému zázemí a pro
školní rok 2019/2020 na základě zpětné vazby
otevřeme další. Pro mládež kroužky designu
a programování, pro děti od pěti let hru na zob-
covou flétnu, tvořivé dílny, aerobik a hudebně-
pohybové aktivity. Nezapomínáme ani na
dospělé, kteří k nám můžou ve spolupráci s ex-
terními lektory docházet na jógu a floristiku,“
představuje novinky v nabídce Střediska vol-
ného času Litomyšl ředitel Josef Štefl.
Služeb SVČ využívá ročně přes 700 dětí a do-
spělých, středisko nabízí programy pro Litomyš-
lany, ale i obyvatele z okolních obcí. Své pevné
místo v tradiční nabídce mají kroužky v Janově,
Cerekvici, Němčicích, Budislavi a Čisté. Značná
část pořádaných akcí se pořádá mimo hlavní
budovu, protože SVČ nabízí i sportovní a pohy-
bové aktivity. Aktivně spolupracuje také s kli-

enty denního stacionáře Ruka pro život, nízko-
prahového klubu Naděje a také Univerzitou tře-
tího věku. Mezi oblíbené akce SVČ patří také
letní a příměstské tábory.
„Pro letošní rok chceme více otevřít veřejnosti
zahradu. Budeme rádi, když nás budou navště-
vovat školní družiny, školky, ale i maminky
s dětmi. Zahrada je volně otevřena během pro-
vozní doby SVČ a nachází se tam řada herních
prvků pro děti od pěti let,“ zve Litomyšlany Josef
Štefl k návštěvě Střediska volného času a při-
lehlé zahrady na ulici Dukelská. Školy a místní
spolky také mohou využít pronájmu jednotli-
vých místností v sídle SVČ.
Po konci inkluzivního programu Cestou vzájem-
ného porozumění v ORP Litomyšl se řada rodičů
obávala možného konce populárního Klubu,
kam chodili školáci po vyučování trávit volný
čas psaním úkolů, hrami a povídáním si s vrs-
tevníky. Tato aktivita bude i nadále v nezmě-
něné podobě pokračovat. -mv-

Odborné učebny pro výuku cizích jazyků, práci
s digitálními technologiemi a nová školní ku-
chyňka v přístavbě II. ZŠ už budou brzy v os-
trém provozu. Na konci srpna se v budově školy
finišovalo s pracemi na projektu za 25 milionů,
který má žákům poskytnout podmínky pro mo-
derní vzdělávání v oborech, které absolventům
základní školy v minulosti chyběly. Slavnostní
otevření nových učeben je naplánováno na dru-
hou polovinu září, protože pedagogové i děti se
nejprve musí seznámit s novou technikou. Více
informací přineseme v dalším vydání Lilie. -mv-

Od 16. září dojde ke změně ceníku vstupného
do krytého bazénu. Radní odmítli zdražení in-
dividuálního vstupného, běžných návštěvníků
se tak změny nedotknou. Od uvedeného data
však dojde ke zdražení pro firmy, organizace
a okolní obce, které často využívají nabídky
pronájmu celého bazénu. 
Nově bude hodinový pronájem celého zařízení
stát 3 800 Kč na hodinu. K tomuto zdražení
dojde kvůli tomu, že v okamžiku, kdy se kvůli
soukromé rezervaci bazén uzavře veřejnosti,
přichází město o příjmy ze vstupného, které
jsou ve výši necelých čtyř tisíc korun. Proto
byla tato částka zvolena jako poplatek za ho-
dinový pronájem.
Školy mají i nadále ceny snížené. Zdražení se
dotkne i kurzů plavání pro rodiče s batolaty.
Kvůli přísným hygienickým nařízením státu,
kdy musí být bazén půl hodiny před a po kurzu
zcela bez návštěvníků, budou organizátoři
těchto kurzů nově platit 2 500 Kč za hodinu.
Původní vyšší návrh radní s ohledem na rodiny
s malými dětmi neodsouhlasili. Organizátoři
těchto kurzů mohou za stávajících podmínek
uzavřít smlouvu na příštího půl roku, aby se
mohli na změnu ceny směrem k veřejnosti při-
pravit. Ve stejné době by mělo dojít i ke změně
ceny plavání pro batolata poskytované měst-
ským bazénem, aby nebyla tato služba zvý-
hodňována na úkor soukromých subjektů.

Více atraktivit na plovárně
Radní se zároveň u vedení plovárny ujistili, že
vstupenky na omezený počet vstupů na plo-
várnu nebudou po sezoně propadat, ale lidé
mohou ušetřené vstupy použít i v příštím roce.
Na příští sezonu se plánují také další investice
do plovárny, zejména na pořízení nových her-
ních prvků pro děti – zvažuje se například
nákup pinpongového stolu a skluzavek. -mv-

Bazén mění ceník,
individuální
vstupné nezdraží

Hrajte si a učte 
se na dopravním
hřišti!
Od začátku nového školního roku mohou školy
a školky z celého Litomyšlska zdarma využívat
nové dopravní hřiště na Wembley, kde se děti
mohou hravou formou učit, jak se mají chovat
na silnicích. Pro organizovanou výuku je možné
zapůjčit kola a koloběžky. Nového hřiště mohou
samozřejmě zdarma využívat i lidé při neorga-
nizované výuce. Hřiště je volně přístupné, při
návštěvě, prosíme, respektujte návštěvní řád
a dodržujte bezpečnostní pokyny.
Mikroregion Litomyšlsko na projekt získal z Par-
dubického kraje částku 282 tisíc korun, dalších
120 tisíc zaplatí spolek místních obcí ze svého
rozpočtu. Na ploše zhruba 30 x 32 metrů jsou
vyznačeny hlavní a vedlejší silnice, přechody,
křižovatky, kruhový objezd, nechybí ani celá
řada dopravních značek. Více informací najdete
na webu Střediska volného času Litomyšl. -az-

Léto pomalu končí a nejenom litomyšlské hoke-
jisty zajímalo, kdy bude v provozu nové chlazení
zimního stadionu. Dobrou zprávou je, že se
stavbu podařilo v termínu dokončit a nová stro-
jovna je bezpečnější pro životní prostředí i ob-
sluhu. Při kompletní rekonstrukci staré
strojovny došlo k pořízení nového technického
vybavení, takže se podařilo výrazně snížit hluč-
nost i množství amoniaku, který se používá jako
chladivo. Ledaři tak mohou sezonu zahájit již od
poloviny září a v provozu zimního stadionu by
nemělo dojít k žádným zpožděním. -az-

Odborné učebny 
na II. ZŠ čeká 
slavnostní otevření

Strojovna zimního
stadionu bude 
brzy v provozu
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Na Záhraď se Litomyšlané dočasně dostanou
třemi trasami – odbočením ze silnice I/35 směr
Strakov, kolem krytého bazénu a hřbitova prů-
jezdem stavbou do ulice Lidická. Nebo silnicí
v „Gregorce“, kde je dočasně zaveden obous-
měrný provoz s přejezdem do prostoru Jirá-
skova náměstí a od světelné křižovatky
průjezdem stavbou k ulici Lidická. 
Příjezd do Tyršovy ulice je zabezpečen průjez-
dem stavbou ze směru od Prokešovy. Příjezd
a výjezd do centra města je možný pouze ulicí
Havlíčkova. V Jiráskově ulici platí od křižovatky
s Mariánskou obousměrný provoz k zámku, ob-
řadní síni a muzeu. Výjezd vede ulicí Mariánská,
kde dočasně funguje jednosměrný provoz ve
směru k ulici J. Váchala. Příjezd k supermarketu
Albert a na Vodní valy je umožněn průjezdem
stavbou od světelné křižovatky. V ulici Rektora
Stříteského dočasně jezdí auta obousměrně.

Řidičům doporučujeme používat také komuni-
kace v okolí staré plovárny.
Komplikace se dají očekávat v Havlíčkově ulici
a obyvatelé městské části Záhraď mají ztížený
průjezd ke svým domovům. Modernizace silnice
II/358 omezí městskou autobusovou dopravu.
Dopravní úřad odsouhlasil následující změny:
z rušení spojů 9, 13 a 3 a 19 pouze v okruhu
A. Zrušení zastávek Zámek, Botana, Smetanovo
nám. – u věže, U plovárny. Spoje č. 7, 15, 8, 12
zastavují nově na zastávce Lidická - domov dů-
chodců. 
„V první řadě se občanům omlouváme za
komplikace, které na nás všechny čekají. Pů-
vodně se mělo s pracemi začít již v červenci, ale
došlo ke zpoždění. Povolení stavby ze strany
města předcházela dlouhá diskuze mezi odbor-
níky a zástupci investora. Jsme si vědomi toho,
že vzhledem k rozsahu dopravních omezení
jsou navržená opatření na hraně povolitelnosti,

Opravy silnice
na Českou Třebovou

ale oprava této komunikace je ve veřejném
zájmu. Kdyby k ní nedošlo letos, není jisté, kdy
by se podařilo Pardubickému kraji z rozpočtu
vyčlenit takovou sumu, a stejně by k rekon-
strukci jednou muselo dojít. Čekají nás náročné
týdny, pokud budou mít občané připomínky
a návrhy na úpravu objízdných tras, prosíme,
kontaktujte pracovníky odboru místního a sil-
ničního hospodářství, kteří budou spolupraco-
vat s pracovníky stavební firmy,“ uvedl
k rekonstrukci silnice Pavel Jiráň, vedoucí
Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ
Litomyšl. Informace k uzavírkám s aktualizova-
nými mapami jsou zveřejněny na webu lito-
mysl.cz, v informačním centru a recepci
městského úřadu. -mv-

Vysvětlivky pro osobní dopravu

objížďky, na trase platí zákaz stání
opravovaný úsek silnice
průjezd stavbou

povolený směr jízdy

doporučené náhradní parkování



Jiráskovo náměstí 
Jiráskovo náměstí, dříve zvané Záhraďské, zís-
kalo novodobou podobu v první polovině 19.
století, kdy byla v roce 1827 zbořena Zelená
brána a dva sousední domky při vstupu do Jirá-
skovy ulice. Zanedbaný prostor byl upraven ve
stejném roce, uprostřed byl zřízen rybníček
a prostor doplnila socha sv. Jana Nepomuckého
od významného pražského sochaře Emanuela
Marxe. Při úpravě prostranství v roce 1931 byly
okolo plastiky vysázeny keře a současně byla
provedena oprava sochy. V parčíku uprostřed
náměstí, jenž vznikl po zrušení rybníčku, nale-
zneme vzácný listnatý strom druhu ginko bi-
loba, který byl zasazen někdy v letech 1882 až
1901. Památným stromem byl vyhlášen v roce
2003. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

ZAMYŠLENÍ

I řekl Hospodin Noemu
I řekl Hospodin Noemu: „Vejdi ty a celý tvůj dům
do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení
jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých
vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se sa-
micí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru,
samce se samicí. Také z nebeského ptactva po
sedmi párech, samce a samici, aby zůstalo naživu
potomstvo na celé zemi, neboť již za sedm dní
sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet dní a čty-
řicet nocí. Smetu z povrchu země vše, co po-
vstalo, co jsem učinil." Noe udělal všechno, jak mu
Hospodin přikázal. Šest set let bylo Noemu, když
nastala potopa, vody na zemi. Před vodami po-
topy vešel Noe a s ním jeho synové i jeho žena
a ženy jeho synů do archy. (Gen. 7:1-7)

Koráb byl dokončen do všech podrobností, jak
Hospodin přikázal, a byl naplněn potravou pro lidi
i zvířata. A nyní Boží služebník učinil poslední vá-
žnou výzvu k lidem. Snažně je prosil, aby vyhledali
záchranu, dokud může být nalezena. Znovu jeho
slova odmítli, pozvedli své hlasy a posmívali se mu.
Pojednou bylo vidět, jak z hor a lesů přicházejí
zvířata všech druhů a tiše si razí cestu ke korábu.
Ze všech směrů se shromažďovali ptáci a vlétali
do korábu. Nečistá zvířata vcházela do Noeho
archy po páru, čistá po sedmi párech. Byli povo-

láni učenci, aby vysvětlili tento ojedinělý úkaz,
avšak bezvýsledně. Zvěř a ptáci našli své úto-
čiště. Noe a jeho rodina byli v korábu. A Hospodin
za ním zavřel. Masivní dveře, které ti, kdo byli
uvnitř, nemohli zavřít, se pomalu dostávaly na
své místo. Noe s rodinou byli zavřeni uvnitř a ti,
kdo odmítli Boží milosrdenství, zůstali venku. 
Podobně se zavřou dveře milosti, až Kristus před
svým druhým příchodem ukončí svou prostřed-
nickou přímluvnou službu za hříšníky. Pak už Boží
milost nebude krotit bezbožníky a satan bude mít
plnou nadvládu nad těmi, kdo odmítli milosrden-
ství. Budou se snažit zničit Boží lid. Avšak tak jako
byl Noe ukryt v korábu, tak budou spravedliví za-
štítěni Boží mocí. 
Po sedm dní od chvíle, kdy Noe a jeho rodina vešli
do korábu, se neobjevil žádný náznak přicházející
bouře. Během tohoto času byla zkoušena jejich
víra. Pro lidi venku to byla doba triumfu. Pokra-
čovali v žertování o projevech Boží moci. V zástu-
pech se shromáždili kolem archy a s opovážlivou
hrubostí, jakou předtím ještě nikdy neprojevili, se
vysmívali jejím obyvatelům. 
Bůh poslal Noeho varovat svět, aby lidé mohli být
přivedeni k pokání a uniknout hrozící zkáze. Jak
se blíží doba Kristova druhého příchodu, Hospo-
din posílá své služebníky s varováním, aby připra-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Dávejte si pozor, co před-
stíráte, neboť se tím časem stanete.

E. Hemingway

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Božena Šillerová, Wanda Matinková
    Marta Šimková, Vladimíra Bartošová
85 let – Marie Bydžovská, Karel Mach,
    Jan Myška
90 let – Ludmila Valentová, Jaroslav Kuchta
91 let  – Emil Süsser
93 let – Marie Malínská, Marie Tomanová
96 let – Věra Řemínková
97 let – Růžena Kalinová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Petr Famfulík, Vidlatá Seč – Barbora Nová-
ková Vidlatá Seč • Václav Beneš, Bohuňovice
– Hana Unzeitigová, Česká Třebová • Miloš
Břicháček, Jedlová – Michaela Ryšanová,
Dolní Újezd • Josef Štancl, Bučina – Tereza
Paulíčková, Litomyšl • Martin Kuta, Makov –
Marie Hladká, Sebranice • Josef Klíž, Ústí nad
Orlicí – Kateřina Charbuská, Ústí nad Orlicí •
Marcel Krabica, Cerekvice nad Loučnou –An-
drea Sysová, Cerekvice nad Loučnou • Lukáš
Dvořák, Hartmanice – Monika Csocsová, Vy-
soké Mýto • Jiří Haupt, Osík – Zuzana Klej-
chová, Osík • Petr Píč, Lubná – Michaela
Vondrová, Desná • Jakub Tajovský, Litomyšl –
Zuzana Klimešová, Litomyšl • Ladislav Beran,
Němčice – Kristýna Čejková, Němčice • Zde-
něk Píša, Vysoké Mýto – Lenka Nováková,
Džbánov • Petr Janů, Polička – Drahomíra Ha-
dáčková, Litomyšl • Jakub Krejčí, Moravská
Třebová – Radka Bednářová, Moravská Tře-
bová • Petr Vojta, Litomyšl – Monika Grego-

rová, Hlinsko • Miroslav Kuchta, Most – Ve-
nuše Novotná, Most • Radek Škrkoň, Česká
Třebová – Dagmar Hošková, Rybník • Radim
Buvala, Havířov – Lucie Svobodová, Brno •
Tomáš Holec, Vysoké Mýto – Anna Pavlišová,
Čistá • Vincent van Velde, Nizozemsko –
Marta Klement, Nizozemsko • Miroslav Kovář,
Litomyšl – Aneta Kladivová, Litomyšl • Jakub
Vostrčil, Cerekvice nad Loučnou – Stanislava
Nováková, Tržek • Lukáš Marek, Ostrov – Bar-
bora Petranová, Ostrov • Jan Hanus, Litomyšl
– Veronika Kolářová, Litomyšl • Pavel Matou-
šek, Vysoké Mýto – Kateřina Bartalošová, Vy-
soké Mýto • Martin Moučka, Litomyšl –
Barbora Hladíková, Čistá • Vilém Bryška, Li-
tomyšl – Renáta Pirošová, Vysoké Mýto • Vít
Kalvoda Sebranice – Veronika Břeňová, Lubná
• Vojtěch Vomočil, Litomyšl– Hana Doubková,
Polička, Lezník
Novomanželům přejeme hodně zdraví a spo-
kojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU svatbu oslavili manželé Ja-
roslava a Emanuel Lněničkovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miloslavem Fernandem (66 let)
Dagmar Gabrhelovou (66 let)
Otakarem Karlíkem (75 let)
Růženou Štefanovou (76 let)
Františkem Duškem (68 let)
Vzpomínáme.  
Věra Kučerová, KPOZ

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

vili lidi na tuto slavnou událost. Mnoho lidí pře-
stupuje Boží zákon. Bůh je nyní ve své milosti
volá k poslušnosti svých přikázání. Všichni, kdo
budou činit pokání a uvěří Kristu, aby se zbavili
svých hříchů, získají odpuštění. Avšak mnozí od-
mítají Boží varování a popírají autoritu jeho zá-
kona. Z obrovského počtu obyvatel světa před
potopou pouze osm lidí uvěřilo Božímu slovu,
které zvěstoval Noe, a uposlechlo ho. Tak jsou
i dnes přestupníci varováni a vyzýváni k pokání,
dříve než přijde Zákonodárce potrestat nepos-
lušné. Avšak většina těchto varování přijde naz-
mar. Ježíš položil významnou otázku: Ale nalezne
Syn člověka víru na zemi, až přijde? (Luk.18,8) 
Avšak když všichni považovali Noeho svědectví
za podvod, právě tehdy nadešel Boží čas. Stvo-
řitel je větší než přírodní zákony. Jako bylo za dnů
Noe..., právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člo-
věka. (Luk.17,26.30). Den Páně přijde, jako při-
chází zloděj (nečekaně, nenadále). Tehdy nebesa
s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví
a země se všemi lidskými činy bude postavena
před soud. (2.Pt 3,10) Když náboženští učitelé
představují budoucnost jako období pokoje
a blahobytu a svět je zcela zaměstnán svým
pěstováním a budováním, hodováním a zába-
vami, když lidé odmítají Boží varování a vysmívají
se jeho poslům, tu je náhle přepadne zhouba...,
a neuniknou. (1.Te 5,3)

Z knihy Na úsvitu dějin vybral kazatel 
Čestmír Šťovíček, 

Církev adventistů sedmého dne
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110 let – 10. 9. 1909 se narodila Josefa No-
votná, pedagožka, na kterou s láskou vzpo-
míná mnoho Litomyšlanů. V našem městě
působila od roku 1933, nejdéle učila na
dnešní Základní škole Zámecká, a to od
března 1955 do roku 1970. Byla členkou pě-
veckého sboru Vlastimil, kde jí patřil druhý
alt. Její velkou vášní byla historie, poté, co
odešla ze školství do důchodu, deset let
prováděla na litomyšlském zámku. V té
době byla Josefa Novotná vyhodnocena jako
nejlepší průvodkyně Královéhradeckého
kraje.
105 let – 16. 9. 1914 se narodil Jaroslav Plch,
sportovec, motocyklový závodník. V pová-
lečné době patřil k předním jezdcům nejen
Východočeského kraje, ale celé ČSR. Každý
rok jel 20 – 30 podniků, s motocyklovým
sportem skončil v roce 1967 na závodech
v Poličce, když mu bylo padesát tři let, ze 40
jezdců skončil čtvrtý. Byl dlouholetým čle-
nem Svazu závodníků veteránů a nositelem
vyznamenání za zásluhy o rozvoj tělový-
chovy a sportu.
100 let – 27. 9. 1919 se v Litomyšli narodil
Lumír Kiesewetter, sportovec, atlet. Studo-
val na učitelském ústavu v Litomyšli, během
studií se začal věnovat hokeji a fotbalu, stal
se členem litomyšlských sportovních klubů.
V roce 1943 přestoupil do Chocně, kde za-
čaly jeho úspěchy v hodu oštěpem a vypra-
coval se až k mistrovskému titulu, který
držel po pět sezon. Po válce byl povolán do
reprezentačního národního družstva a sjez-
dil celou Evropu se střídavými úspěchy, 3. 9.
1947 hodil oštěpem 71,66 m a jako prvnímu
oštěpaři se mu podařilo překonat sedmde-
sátimetrovou hranici, roku 1948 se zúčastnil
Olympijských her v Londýně. 
5 let – 7. 9. 2014 zemřel Mgr. Vladimír
Šauer, učitel, herec, moderátor, jehož ži-

votní láskou se stalo divadlo. Ve slavné éře
litomyšlského Dětského divadelního sou-
boru Vitamínu „S” odehrál s dětmi přes 560
představení, které vidělo asi 120 000 diváků.
Byl členem (konferenciérem) Divadelní spo-
lečnosti Jožina Janouška, spoluzakládal Zá-
mecký divadelní soubor Milislav. Na Základní
škole U Školek, kde vyučoval matematiku
a fyziku, vedl divadlo Šmrnc. V roce 2006 byl
ministryní školství oceněn za celoživotní an-
gažovanost ve veřejném životě města, za
práci s dětmi a mládeží, dále za autorskou
tvorbu a za vynikající pedagogickou činnost.
V roce 2015 udělila Rada města Litomyšle
Cenu purkmistra Laška Vladimíru Šauerovi
in memoriam za významné zásluhy o rozvoj
Litomyšle v oblasti kulturní, umělecké
a vzdělávání. 
55 let – v září 1964 bylo zahájeno vydávání
měsíčníku JKP (Jednotného klubu pracují-
cích) s informacemi o kulturních akcích po-
řádaných ve Smetanově domě a místním
kině. V roce 1970 byl tento měsíčník ve spo-
lupráci s městským národním výborem roz-
šířen o informace o událostech a životě
města, a to nejen v kulturní oblasti. Pod ná-
zvem Litomyšlský kulturní zpravodaj se
s ním Litomyšlané setkávali následujících 20
let.
100 let – na podzim roku 1919 bylo otevřeno
Emilem Faltysem knihkupectví v pronaja-
tých prostorách domu čp. 112 na současném
Smetanově náměstí v Litomyšli. Obchod
s knihami rozšířil o další sortiment, prodával
papírnické potřeby, hudební časopisy, diva-
delní hry a turistické průvodce. Knihkupectví
se v roce 1926 přestěhovalo do domu čp.
106 a změnilo název na Lidové knihkupec-
tví Emila Faltyse. Vydávalo také svoje po-
hlednice, drobné publikace a v komisním
prodeji nabízelo obrazy místních malířů

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

září 2019

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Dovolte mi, abych touto cestou vyslovila

velké poděkování sestřičkám z Charitativní
ošetřovatelské služby Litomyšl.
Když byla naše maminka v poslední fázi těžké
nemoci a my si nevěděli rady, obrátili jsme se
na charitativní organizaci o zajištění paliativní
péče. Ještě týž den nás sestřičky kontaktovaly,
následující den přijely. Vše nám vysvětlily
a psychicky podpořily. Až do samotného konce
nám byly oporou, pomáhaly nám dát naší ma-
mince tu nejlepší možnou péči.
Jejich práce je posláním, kterou dělají srdcem,
a my na tyhle anděly nikdy nezapomeneme.
Děkujeme! Rodina Brzlínkova a Němcova

 Dne 14. září se dožívá 90
let pan Bohumil Švanda,
dlouholetý chovatel kanárů
a příznivec koní. Hodně
zdraví a spokojenosti do
dalších let ze srdce přejí
manželka, dcera a vnučka. 

Jaroslava Kusá
 „Báječná paní učitelka se těžko hledá

a nejde na ni zapomenout.“ Děkuji tímto paní
učitelce Mgr. Jitce Bobkové za její profesionální
práci s dětmi. Strávila s mými dvěma dcerami
celkem 4 školní roky. Naučila je číst, psát,
počítat, spolupracovat a podporovala je s ne-
skutečnou trpělivostí při jejich prvních krůčcích

za vzděláním. Ať se daří v další etapě života!
Spokojený rodič Lenka Hájková 

Dne 19. září 2019 uplynou
4 roky, co nás navždy opus-
tila naše milovaná man-
želka, maminka, sestra
a dcera paní Renata Coufa-
lová (rozená Klofandová)
z Dolního Újezdu. Kdo jste ji
znali a měli rádi, věnujte jí
s námi tichou vzpomínku.

Zarmoucená rodina Klofandova
 7. září uplyne 5 let od doby, kdy navždy ode-

šel pan Vladimír Šauer.
Všichni, co jste ho znali,
vzpomeňte s námi na to-
hoto neobyčejného člověka,
který miloval svoji rodinu,
město Litomyšl a dokázal
rozdávat všem radost
a dobrou náladu. Moc nám
stále všem chybí. Čest jeho
památce. Rodina Šauerova

 Jana a Vratislav Blažkovi  by v letošním roce
2019 oslavili 90. narozeniny. Pan Vratislav Bla-
žek 12. 6. a paní Jana Blažková 29. 9. Díky ak-
tivní hudební činnosti měli mnoho přátel
a známých v tomto městě, ve kterém prožili
většinu svého života. dcera Jana Růžičková

a další umělecká díla. Roku 1933 získalo
novou koncesi na půjčovnu knih, která měla
provozovnu u Faltysů doma. V roce 1935
koupil Emil Faltys dům na náměstí čp. 109,
v němž sídlí knihkupectví dodnes. 
130 let – ve dnech 10. – 14. 9. 1889 pobýval
v Litomyšli císař František Josef I., který se
účastnil manévrů armády, které se konaly
v okolí Litomyšle. Před slavobránou u pošty
jej uvítal purkmistr J. Kritzner, po dobu svého
pobytu v Litomyšli bydlel císař na zámku.
Večer byly v zámeckém nádvoří pořádány
serenády, lampionové průvody, zpěvy, kon-
certy místní kapely pod vedením kapelníka
Fr. Hoška, který složil slavnostní skladbu
„Hlahol Austrie“. Lenka Backová

Coworking, místo
pro tvou kancelář
Znáte coworking? Jedná se o sdílený prostor,
který můžete využít jako svou kancelář, stu-
dovnu nebo klubovnu. Lze k nám chodit na
přednášky, workshopy, setkání, nebo je do-
konce sám/a pořádat. 
Sdíleným prostorem získáte výhodu kanceláře
na plný úvazek, ve které však platíte pouze za
skutečně využité hodiny. Vyberte si vlastní stálé
pracoviště nebo stůl pokaždé jiný. Najdete
u nás vše, co si člověk může k práci přát. Pra-
covní místo s wifi připojením, tisk a kopírování
do formátu A3, kuchyňku s kávovarem, zase-
dací místnost, chytrou zeď na psaní, malé pa-
pírnictví i velkou zahradu. To vše v moderních
prostorách památky UNESCO. 
Návštěvnické tarify najdete na www.zamecke-
navrsi.cz nebo volejte Sylva Patíková, 602 564
440 Hana Kopecká, Zámecké návrší

Zahrajte si o mobil,
tablet nebo
některou z dalších
atraktivních cen!
Pokud si rádi hrajete, můžete se i letos vydat
na Kouzelné putování Českomoravským po-
mezím. Oblíbená soutěž probíhá v regionu
podél historické hranice mezi Čechami a Mo-
ravou až do konce října. Stále tak máte
spoustu času navštívit některá z 25 soutěžních
míst a zahrát si o super ceny. Na vaši návštěvu
se těší třeba zámky v Litomyšli, Nových Hra-
dech a Moravské Třebové, městské hradby
v Poličce nebo tajemný hrad Svojanov. Do sou-
těže jsou ale zařazeny také rozhledny,
muzea ve Svitavách, Vysokém Mýtě, Litomyšli,
Poličce, Moravské Třebové či Proseči nebo ba-
rokní areál na Vraclavi či úzkokolejka v Mladě-
jově. 
A o co soutěžíme? Vyhrát můžete mobilní te-
lefon, tablet, víkendové pobyty, vstupenky na
Smetanovu Litomyšl, do památek či muzeí
a řadu hodnotných věcných cen. 
Více informací i hrací kartu najdete na portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz. Hrací karty
a speciální samolepky získáte také na všech
soutěžních místech a v informačních centrech
měst Českomoravského pomezí. Vyhrát mů-
žete také oblíbenou stolní hru, která vás blíže
seznámí se všemi soutěžními lokalitami. Určitě
si u ní užijete spoustu zábavy a naplánujete si
výlet na místa, která jste zatím nestihli navští-
vit. Jiří Zámečník, marketingový manažer
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Litomyšlská univerzita třetího věku
Pobočka Univerzity 3. věku 
při Univerzitě Pardubice

Zimní semestr akademického roku 2019/2020
Na podzim roku 2019 jsme pro vás připravili
opravdu bohatý program. Čeká vás velký před-
náškový cyklus věnovaný ženám dvacátého
století. V tomto cyklu nepomineme ani letoš-
ních třicet let od sametové revoluce, mimo jiné
nás čeká přednáška paní Anny Freimanové
o Olze Havlové a osobní setkání se zakladatel-
kou mateřských center v naší republice Rut Ko-
línskou. 
Dále je připravena opravdu pestrá nabídka růz-
ných kurzů: „Obecná angličtina pro začáteč-
níky“, „Obecná angličtina pro mírně pokročilé“,
hravý vyprávěcí kurz „Umění mluvit – slovo,
hlas, pohyb, mimika, výraz, příběh“, pokračování
oblíbených kurzů „Jemná jóga“ a „Kresba pro
pokročilé“.
„Ženy 20. století“
• 26. 09. 2019 čtvrtek v 14.30, zámecký pivovar
Helena Čapková
Přednáší: Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
• 10. 10. 2019 čtvrtek v 14.30, zámecký pivovar
Věra Čáslavská
Přednáší: Mgr. Lucie Swirczeková
• 24. 10. 2019 čtvrtek v 14.30, zámecký pivovar
Toyen
Přednáší: MgA. Marie Tůmová
• 7. 11. 2019 čtvrtek v 14.30, zámecký pivovar 
Olga Havlová
Přednáší: paní Anna Freimanová
Místo konání – zámecký pivovar
• 22. 11. 2019 čtvrtek v 14.30, zámecká jízdárna
Odpoledne s Rut Kolínskou
Přednáší: Rut Kolínská

Doprovodný program:
09. 10. 2019 středa – Po stopách J. B. Santiniho
05. 12. 2019 čtvrtek v 14.0 hod. – 20 let U3V v Li-
tomyšli 
Obecná angličtina pro začátečníky a Obecná
angličtina pro mírně pokročilé. Výuka bude
založena na rozvíjení čtyř základních jazyko-
vých dovedností: mluvení, čtení, poslech
a psaní se zaměřením na mluvení a správnou
výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zá-
soba bude pozvolna a po menších celcích za-
členěna do každé lekce tak, aby odpovídala
probíranému tématu a umožnila studentům
novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí
budou přizpůsobena zájmům dospělých stu-
dentů a začleněny budou také komunikační si-
tuace z běžného života. Hodiny se zpestří
krátkými videi a hrami. Rozsah každého kurzu
je 10 lekcí po dvou vyučovacích hodinách. Lek-
torkou je Mgr. Tereza Bořková. Výuka bude pro-
bíhat v přednáškovém sále městské knihovna
vždy ve čtvrtek, začátečníci vždy od 8.00 do
9.30, pokročilí od 10.00 do 11.30 hod. začínáme
3. 10. Kapacita každého kurzu je 10 osob.
Umění mluvit – slovo, hlas, pohyb, mimika,
výraz, příběh – hravý kurz s Janou Paulovou,
divadelní pedagožkou, herečkou, loutkohereč-
kou, která říká že: „Každý z nás je vypravěčem
– příběhy nám byly dány, abychom je vyprávěli.
Budeme hledat příběhy vhodné k vyprávění,
zpracováním tak, abychom se o ně mohli podě-
lit s ostatními. Vypravěčství je vlastně jedno
z nejstarších řemesel. Objevíme, co toto dávné
umění nabízí současnému světu. Jednou budete
vypravěčem, jindy posluchačem. Každý z nás je
vypravěčem, jehož jediným pravidlem je být
sám sebou.“ Výuka bude probíhat v učebně dra-

Litomyšlské skautky na jamboree
45 000 tisíc skautů, 500 skautů a skautek z ČR,
152 zemí, 50 km2, 10 dní plných zážitků, 7 let
plánování celé akce a zážitek na celý život. Jam-
boree je celosvětové setkání skautů a skautek,
které se koná jednou za čtyři roky, a země se
v hostování této skautské akce střídají. Tento
rok se konalo v Západní Virginii v USA, ale or-
ganizovaly ho i další dvě země – Mexiko a Ka-
nada. Celých deset dní jsme mohli navštěvovat
neobvyklé sporty (zip-line, kajaky, potápění,
skateboardy, treková kola), ochutnat jídlo že
všech koutů světa, poznávat nové kamarády,
zúčastnit se doprovodných programů, jako
např. program od organizace WWF, mírová mše
pro všechna náboženství nebo třeba přednášky
či meditace. 
Protože tento rok uplyne přesně 30 let od po-
slední obnovy Junáka u nás, jeli jsme tentokrát
na Jamboree se
silným příbě-
hem – skauting
v ČR byl třikrát
zakázán (po-
prvé nacisty
roku 1940, poté
ještě dvakrát
komunisty –
v letech 1950
a 1970), ale
skauti i přes zá-
kazy fungovali
v ilegalitě a po-
máhali dál,
proto se český

kontingent představoval pod heslem „unbre-
akable“ (nezlomitelní) a prezentoval světu čes-
kou historii. Dokonce každý oddíl měl svého
skautského patrona, který během, i po zákazu
skautingu pomáhal vlasti a plnil skautský
zákon. Šířili jsme např. příběh Dagmar Skálové,
Eduarda Marka nebo Václava Havla. Český kon-
tingent měl ještě jedno specifikum, a to že jako
jediní používáme podsadové stany, na jambo-
ree jsme jich tedy pár přivezli a představili
ostatním skautům. Celé jamboree panovala
přátelská atmosféra a my jsme moc rády, že
jsme si mohly rozšířit obzory a naučily se re-
spektovat jeden druhého. Děkujeme tímto na-
šemu středisku Liliový kruh Litomyšl
a každému, kdo nás v cestě podporovali. Bylo
to nezapomenutelné!

Karolína Pohorská a Dominika Střasáková

matického oboru ZUŠ, ul. B. Němcové (U „TU-
NELU“). Rozsah kurzu je 8 lekcí (20 vyučovacích
hodin). Začínáme ve středu 16. 10. v 9.00 hod.
Kapacita kurzu je 10 osob.
Lekce jemné jógy budou mít nenáročný průběh
s pomalým a klidným cvičením. Začnou celko-
vým zklidněním a přes průpravné cviky přejdou
k jógovým ásanám a dle možností i k výdrži
v dané pozici. Mezi pozicemi budou zařazovány
krátké pauzy pro zklidnění. Závěrem každé
lekce bude delší relaxace. Základem cvičení je
vědomý pohyb a zaměření pozornosti k vlast-
nímu dechovému rytmu. Lektorkou je zkušená
cvičitelka Jana Krejzová. Jedná se o 10 lekcí (20
vyučovacích hodin). Cvičení bude probíhat vždy
v úterý od 10.00 do 11.30 hod. v prostorách
Střediska volného času (Dukelská 534, bývalá
ortoptika). Začínáme v úterý 1. 10. Kapacita
kurzu je omezena na 14 osob.
Kurz Kresba pro pokročilé je pokračováním
jarního kurzu Základy kresby. Lektorkou je opět
Mgr. Radka Vejrychová. Jedná se o šest lekcí po
třech vyučovacích hodinách (celkem 18 vyučo-
vacích hodin). Kurz se bude konat vždy v pon-
dělí od 13.00 do 15.30 v přednáškovém sále
Městské knihovny Litomyšl. Začínáme 30. 9. Ka-
pacita kurzu je 10 osob.
Podrobnosti ke všem programům LU3V najdete
na webových stránkách knihovny: 
www.knihovna.litomysl.cz
Studentem se stává každý, kdo řádně vyplní při-
hlášku a zaplatí školné (přednáškový cyklus
300 Kč, angličtina 1000 Kč, Umění mluvit 600
Kč, jemná jóga 600 Kč, Kresba pro pokročilé
600 Kč).
Přihlášky a placení školného: 
V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smeta-
novo nám. 50. v pondělí 9. 9. od 8.00 hod., další
dny pak na oddělení pro dospělé čtenáře ve vý-
půjční době. Přihlášky přijímáme od 9. 9. do 20.
9. nebo do naplnění kapacity.
Bližší informace, odpovědi na dotazy:
Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám.
50, e-mail: peknikova@knihovna.litomysl.cz,
tel.: 461 612 068 Iva Pekníková

Omluva
V minulém vydání Lilie jsme na str. 3 mylně
uvedli jméno Vratislava Blažka, kterého minulý
rok rada města in memoriam ocenila Plaketou
Rady města Litomyšle. Za chybu se omlou-
váme. -mv-

Třídíte odpad? Máte ho doma tolik, že se vám
s ním špatně chodí ke kontejneru? Pak vám
třeba pomohou barevné ekotašky, které si v in-
formačním centru můžete od června koupit
v balení za celkem 50 korun. Sada praktických
tašek na tříděný odpad by měla stačit pro po-
třeby běžné rodiny.
V balení najdete tři tašky (každou o objemu 40
litrů) do kterých můžete třídit papír, plast a sklo.
Nosnost každé z nich je osm kilogramů. Jsou vy-
robeny z odolného materiálu, lze je snadno čis-
tit teplou vodou a jsou vybaveny suchým zipem,
díky kterému je pohodlně sepnete do jednoho
velkého balíku. -red-

Ekotašky 
v informačním
centru
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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: Home-sharing •
Péče o duševní zdraví • Revma Liga informuje

ROZPIS SLUŽEB
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství nemocnice,
tel. 461 655 397
Ne 1. 9. MUDr. Paseková
So 7. 9. MUDr. Tišlerová
Ne 8. 9. MUDr. Jindrová
So 14. 9. MUDr. Přichystalová
Ne 15. 9. MUDr. Mikulecká
So 21. 9. MUDr. Kašparová
Ne 22. 9. MUDr. Jílek ml.
So 28. 9. MUDr. Dejdarová
Ne 29. 9. MUDr. Paseková
So 5. 10. MUDr. Přichystalová
Ne 6. 10. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
Ne 1. 9. MUDr. Sadílková
So 7. 9. MUDr. Šíchová
Ne 8. 9. MUDr. Švábová
So 14. 9. MUDr. Beňová
Ne 15. 9. MUDr. Cacková
So 21. 9. MUDr. Filová
Ne 22. 9. MUDr. Hájková
So 28. 9. MUDr. Kopecká
Ne 29. 9. MUDr. Papoušková
So 5. 10. MUDr. Pešková
Ne 6. 10. MUDr. Pilařová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
Ne 1. 9. Ústavní lékárna tel. 461 655 530
So 7. 9. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 8. 9. Ústavní lékárna tel. 461 655 530
So 14. 9. U Slunce tel. 461 612 678
Ne 15. 9. Ústavní lékárna tel. 461 655 530
So 21. 9. U Anděla strážce tel. 461 615 457
Ne 22. 9. Ústavní lékárna tel. 461 655 530
So 28. 9. Na Špitálku tel. 461 615 034
Ne 29.09. Ústavní lékárna 461 655 530
So 5. 10. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 6. 10. Ústavní lékárna tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
1. 9. MUDr. Marta Kučerová 
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
7. – 8. 9. MDDr. Vojtěch Martinec Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
14. – 15. 9. MDDr. Peter Novák 
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
21. – 22. 9. MUDr. Lenka Nováková 
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
28. – 29. 9. MUDr. Vladimír Oliva 
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
5. – 10. MUDr. Jitka Sejkorová 
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501

Nedostatek volných parkovacích míst trápí de
facto všechny krajské nemocnice akutní péče.
Zatímco v Pardubické nemocnici je projekto-
vána výstavba parkovacího domu, v Litomyšl-
ské nemocnici plánuje kraj vybudovat parkovací
místa v prostorách po bývalé čističce odpadních
vod. Tímto by mohlo vzniknout 77 parkovacích
míst. Dalším krokem pro zlepšení parkování
v celé lokalitě je záměr města vybudovat před
nemocničním areálem parkovací dům. Předpo-
kládané náklady na vytvoření parkoviště činí 7,3
milionu korun bez DPH.
„Nedostatek volných parkovacích kapacit jak
vně, tak uvnitř nemocničního areálu řešíme
téměř ve všech našich nemocnicích. V případě
Litomyšle plánuje město vybudování parkova-
cího domu na pozemku, který je ve spolu-
vlastnictví města a kraje. Tomu však musí
předcházet rozšíření kapacity uvnitř nemoc-
nice,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Nabízí se
prostor po bývalé čističce odpadních vod, která
byla zdemolována, území vzniklé po demolici
bylo zavezeno zeminou a dále není využíváno.
Vzniknout by mohlo 77 parkovacích míst včetně
čtyř míst pro tělesně postižené. Předpokládané

náklady stavby před soutěží jsou 7,3 milionu
korun bez DPH. Město Litomyšl se zavázalo po-
skytnout částku čtyř milionů korun,“ uvedl hejt-
man Netolický.
Výběrové řízení na dodavatele stavby je znovu
složeno ze dvou kritérií. „Stejně jako při rekon-
strukcích silnic máme stanoveno také kritérium
délky dokončení stavby od předání staveniště.
To chceme učinit v průběhu října letošního roku.
Termín pro podávání nabídek je stanoven do 29.
srpna,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek,
který je zodpovědný mimo jiné za oblast inves-
tic.
Podle krajského radního Ladislava Valtra do-
kládá tato investice, že kraj má zájem o další
zlepšení prostředí v Litomyšlské nemocnici.
„V letošním roce se nám podařilo upravit bu-
dovu interny a přesunout do ní LDN z vily Klára,
nyní pracujeme na dokončení druhé etapy re-
konstrukce, která se týká podkrovních prostor
a zázemí pro lékaře a zdravotnický personál.
Dále plánujeme modernizaci monobloku, která
by v příštích letech měla vyjít na přibližně 60
milionů korun,“ sdělil radní pro oblast zdravot-
nictví Ladislav Valtr. -red-

Kraj chce ve spolupráci s městem
vybudovat 77 parkovacích míst v nemocnici

Význam péřové peřinky pro miminka
Každý novorozenec je v prvních dnech, týdnech
a měsících poznamenán polohou i omezenými
pohybovými možnostmi a zkušenostmi z nitro-
děložního života. Dítě před narozením žilo po
dobu 9 měsíců v těsném prostoru stále stejně
teplé dělohy, schoulené do klubíčka a s mírně
zakloněnou hlavou. Není divu, že se po narození
nějaký čas chová stejně. Proto se miminko
v prvním měsíci života neumí položit na celá
záda, rozložit těžiště ani srovnat hlavičku do
osy nosíku, sterna (neboli hrudní kosti) a stydké
spony.
Načechraná péřová peřinka mu pomáhá brzy se
uvolnit, získat důvěru a najít rovnováhu. Pokud
jsou tyto kvalitní podmínky podpořeny láskypl-

nou, ale také moudrou a důslednou výchovou
i péčí o dítě, pak výsledkem není pouze jeho
klidný a kvalitní spánek v prvních měsících, ale
také dobrá spolupráce při ukládání ke spánku
v průběhu celého dětství. Dobře vyspané, spo-
kojené a stabilní dítě je pak celkově spokojené,
dobře prospívá a spolupracuje na rozvoji pohy-
bových dovedností celého těla, končetin i rukou. 
Skvělý dárek v kterémkoliv ročním období.
Více informací i nákup peřinek je možný v po-
radně psychomotorického vývoje Mgr. Ivy Se-
dláčkové každý týden v Rodinném centru
v Litomyšli. Kontakt: 739 627 214, iva.sedlac-
kova1@seznam.cz, www.vyvojditete-litomysl.cz.

Iva Sedláčková

Ploch na parkování není v Litomyšli dostatek,
vedení města proto řeší vybudování nových
míst, například v areálu nemocnice, ale i hospo-
dárnější nakládání s již využívanými parkovišti
ve městě.  Během srpna došlo k vymístění
ploch pro autobusy z parkoviště naproti III. zí-
kladní škole, a mohlo tak vzniknout 25 nových
parkovacích míst pro osobní auta v dochozí
vzdálenosti od centra města.

O místa pro stání samozřejmě nepřijdou ani
zmíněné autobusy. Po domluvě s představiteli
čepací stanice MOL byla v této lokalitě  vyzna-
čena dvě trvalá parkovací místa, kde mohou ři-
diči vezoucí turisty zaparkovat a využít
kompletního zázemí čerpací stanice. Město do
budoucna rádo poskytne část přilehlých po-
zemků pro případné rozšítření parkovacích míst
v této lokalitě. -mv-

Poblíž centra je 25 nových 
parkovacích míst

Pronájem občerstvení
v areálu letního stadionu
Město Litomyšl nabízí k pronájmu nebytové prostory občerstvení Na Výsluní 
a pozemek včetně venkovní terasy za účelem provozování občerstvení 
na letním stadionu v Litomyšli.
Všechny podmínky a podrobnosti týkající se pronájmu jsou uvedeny
ve zveřejnění záměru pronájmu, které je zveřejněno na www.litomysl.cz
v sekci Podnikatel – Prostory k pronajmutí.

Město Litomyšl
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Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Alpateam je tvůj parťák v boji
proti šikaně • Trikolora ke sto letům republiky
zářila až moc • Starý židovský hřbitov má no-
vého správce • Připravují pozemky pro bytovou
výstavbu • Toulovcovy prázdninové pátky 2019
Lesopark Černá hora se obnovuje a má být více
k rekreaci • Letní tenisové soustředění 2019 •
Kůrovcová kalamita v městských lesích • Wiki-
Město – jak se dělá encyklopedie • Opravy sil-
nice kolem centra komplikují dopravu

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Ohlédnutí za letošními
Litomyšlskými dny barokní tradice
V úterý 13. 8. se v rámci festi-
valu Litomyšlské dny barokní
tradice 2019 konal v probošt-
ském (dříve děkanském)
kostele Povýšení sv. Kříže
unikátní koncert Chrámová
hudba varhaníků děkanského
chrámu Povýšení sv. kříže
v Litomyšli v 18. století. Ve
skvělém provedení souboru
La Bilancetta zazněly po více
jak dvou stoletích chrámové
skladby nově objevených lito-
myšlských skladatelů J. Ko-
peczkého a T. F. Skrživanka.
Jedná se o díla, která byla
zkomponována přímo pro
tento litomyšlský kostel
a o jejichž existenci jsme se
dozvěděli teprve nedávno – když jsem začal
v roce 2016 zpracovávat hodnotnou, dosud ne-
známou zdejší kostelní sbírku ca 400 hudebnin
z 18. a 19. století pro mezinárodní katalog hu-
debních památek RISM. Připravuji též tematický
katalog sbírky, který bude vydán Národní
knihovnou ČR. 
Joseph Kopeczky (1728/29–1775), rodák
z Chocně, působil ve zdejším chrámu Povýšení
sv. Kříže ve funkci varhaníka. Litomyšlský rodák
Thomas Franciscus Skrživanek (1731–1814) pro-
žil celý život v rodném městě, kde byl činný

v tomtéž kostele jako sub-
kantor a varhaník. Hudební
vzdělání získal zřejmě během
studií na gymnáziu a filozofii
u litomyšlských piaristů. Jeho
díla jsou co do kompozičního
mistrovství skutečným obje-
vem v rámci české chrámové
hudby druhé poloviny 18. sto-
letí. V současné době je
v tisku kritická edice jeho
kompletního dochovaného
díla. Kompozice obou nově
objevených skladatelů pod-
statným způsobem vypoví-
dají o vysoké hudební úrovni
Litomyšle již dávno před Be-
dřichem Smetanou a jsou dů-
ležitým a novým poznatkem

k dějinám hudby nejenom v regionu, ale zásad-
ním způsobem doplňují i povědomí o hudbě
v českém a středoevropském kontextu. 
Autografy a opisy děl těchto litomyšlských skla-
datelů byly během léta představeny na výstavě
Regionálního muzea Litomyšl Litomyšlští skla-
datelé. Na koncertu byla poprvé k dispozici
nová česko-anglická publikace Hudba 18. a 19.
století v litomyšlském kostele Povýšení sv.
kříže. Návštěvníci koncertu odměnili hudbu i její
interprety dlouhotrvajícím potleskem. 

Jiří Mikuláš

pro výstavbu nového bydlení a infrastruktury.
Přidejte se k nám a dejte svému byznysu
smysl v moderním historickém městě.

POSTAVTE 
S NÁMI
BUDOUCNOST!

MĚSTO LITOMYŠL
HLEDÁ SOUKROMÉ
INVESTORY

více na www.litomysl.cz
kontakt: Ing. Pavel Chadima
461 653 370 • 775 653 307
pavel.chadima@litomysl.cz

Pomozte při
zmapování historie
ČSCH v Litomyšli
U příležitosti letošní Krajské výstavy drobného
zvířectva ve dnech 21. – 22. září se tímto způ-
sobem obracíme na všechny místní pamětníky,
bývalé členy i jejich zvídavé potomky. 
Rádi bychom podrobněji dohledali a zdokumen-
tovali činnost litomyšlského spolku ČSCH v mi-
nulosti. Na našich internetových stránkách
www.cschlitomysl.webnode.cz najdete úvodní
článek o historii sepsaný před 10 lety. Pokud
máte další informace, dokumenty, katalogy
z výstav, fotografie nebo třeba i jen možnost
sepsat upřesňující detailní vzpomínky, přijďte
na naši výstavu a umožněte nám do nich na-
hlédnout. Budeme rádi za každou pomoc s po-
skládáním střípků téhle málo dochované
mozaiky. 
Výstava bude veřejnosti přístupna 21. – 22. září
(v sobotu od 8.00 hod. do 17.00 hod. a v neděli
do 15.00 hod.) v místním chovatelském areálu
za bývalou aukční halou. Děkujeme. 

Petra Dittrich 

Zájemcům nabízíme tři lokality k výstavbě: 
Rodinné a řadové domy Na Prokopu – přihlášky do 5. září 2019
Bytový dům na Havlíčkově ulici – přihlášky do 5. září 2019
Bytové domy na ulici Z. Kopala – přihlášky do 15. listopadu 2019

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
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Cyklobusy pojedou až do konce září!

Smetanův dům zahajuje prodej abonentek
podzimní divadelní sezony
Již 9. září bude zahájen v Informačním centru Li-
tomyšl prodej abonentek podzimní divadelní
sezony. Letošní nabídka je opravdu pestrá
a cena za čtveřici představení stále velmi pří-
znivá.
První představení abonentního cyklu „K-PAX,
Svět podle Prota“ přiveze do Litomyšle brněn-
ský soubor StageArt. Divadelní hru Gena Bre-
wera proslavilo filmové zpracování literární
předlohy, které bylo uváděno v českých kinech
pod názvem Svět podle Prota v hlavních rolích
s Jeffem Bridgesem a Kevinem Spaceym. V režii
Petra Hleberstadta uvidíte Radima Fialu, Petru
Špindlerovou, Petra Halberstadta, Petra Bláhu
a další.
Následující „kus“ je v pravém slova smyslu
bestseller – „Žítkovské bohyně“. Román Kate-
řiny Tučkové o čarodějnicích z moravské obce
Žítková, napsaný volně podle skutečných udá-
lostí a za použití řady historických dokumentů,
způsobil v době vydání senzaci. Dramatizace
i odvážné režijní pojetí Michala Langa z praž-
ského divadla Pod Palmovkou úspěšně plní do-
movský libeňský sál do posledního místa již
druhou sezonu po sobě. V hlavních rolích hrají:
Tereza Dočkalová, Lada Jelínková, Ivana Wojty-
lová a Hana Seidlová.
Třetím představením podzimní sezony bude „hi-
tovka“ Východočeského divadla Pardubice. Hru
anglického dramatika A. Ayckbourna „Z postele
do postele“ ocenili pardubičtí diváci titulem Ko-
medie diváků 19. ročníku GRAND Festivalu smí-
chu a Komedie roku 2018. V hlavních rolích

uvidíte Martina Mejzlíka, Ludmilu Mecerodovou,
Milana Němce a další.
Čtveřici podzimních abonentních představení
uzavře bláznivá francouzská komedie „Nalevo
do výtahu“ z kuchyně společnosti Pantheon
Production. Ve hře Gérarda Lauziera hrají
Roman Vojtek, Lenka Zbranková, Jiří Ployhar,
Kristýna Kociánová, Jana Tabrea, Vilém Udatný
a Zdeněk Rohlíček.
Cena divadelního abonmá: 1. pořadí 890 Kč / 
2. pořadí 820 Kč / 3. pořadí 790 Kč. Vstupné na
jednotlivá představení: 360 Kč / 320 Kč.
Prodej abonentních vstupenek podzimní diva-

delní sezony bude zahájen v Informačním cen-
tru Litomyšl od 9. září pro stávající abonenty, od
pondělí 23. září budou v Informačním centru Li-
tomyšl v prodeji nevyzvednuté, uvolněné
a nové divadelní abonentky.
Volný prodej vstupenek na jednotlivá předsta-
vení abonentního cyklu bude probíhat od 30.
září 2019. Vstupenky k dostání on-line na
www.smetanuvdum.cz, prostřednictvím osobní
návštěvy Informačního centra Litomyšl, tel.: 461
612 161 nebo v pokladně Smetanova domu ho-
dinu před akcí.
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Všech pět linek cyklobusů, které cyklisty i pěší
turisty přiblíží na atraktivní místa Českomorav-
ského pomezí a okolních regionů, bude letos
nově v provozu až do 29. září. Autobusy uzpů-
sobené pro převoz kol jezdí také v letošní se-
zóně každou sobotu a neděli i o státních
svátcích.
Každý, kdo se vydá na pěší nebo cyklistický
výlet a využije možnosti svézt se cyklobusem,
může vybírat z pěti linek, které míří nejen
k atraktivitám historických měst Litomyšl, Po-
lička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto,
ale i na řadu dalších zajímavých míst. Patří
k nim zámek v Nových Hradech, Toulovcovy
maštale, Muzeum dýmek v Proseči, rozhledna
Terezka, Hřebečské důlní stezky či rozhledna na

Kozlovském kopci. Za zážitky se lze vydat také
mimo region Českomoravského pomezí a ne-
chat se cyklobusem zavézt třeba na Dolní Mo-
ravu, do Čenkovic, na Šerlich, do Žďárských
vrchů nebo k Sečské přehradě.
Na linkách platí tarif IREDO, který nabízí výrazné
slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobu-
sem je možné využít také zvýhodněné rodinné,
síťové a časové jízdenky nebo slevy pro stu-
denty a seniory. Podrobné informace o provozu
cyklobusů jsou uvedeny na portálu www.cesko-
moravskepomezi.cz. Letáky s jízdními řády,
mapkou a tipy na výlet jsou k dispozici v infor-
mačních centrech a na řadě dalších míst Česko-
moravského pomezí.

Jiří Zámečník, marketingový manažer
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Litomyšl měla tu čest touto akcí v roce
2000 otevřít nově revitalizované Kláš-
terní zahrady, vzpomínáte? Tehdy se
na svatbě novomanželů Zvárových,
která se konala uprostřed zeleného
trávníku, sešlo 68 primátorů a sta-
rostů historických měst a obcí. Svatba se tak
zapsala do Guinnessovy knihy rekordů – sva-
tebčanem se stal každý, kdo se zúčastnil slav-
nostního otevírání zahrad. 

Zámecký areál slaví 20. výročí od zápisu 
na Seznam UNESCO již od pátku 
V letošním roce se budou hlavní akce konat
v zámeckém areálu – důvodem je oslava 20. vý-
ročí zápisu na Seznam UNESCO. Ve výstavním
sále zámeckého pivovaru bude od pátku k vi-
dění práce Nositelů tradic lidových řemesel.
Díky komentovaným prohlídkám se můžete po-
dívat doslova do všech koutů návrší a sváteční
večer vyvrcholí koncertem pro celou rodinu –
speciálním hostem kapely Čechomor bude
místní Amélia. Dodejme, že v podzámčí pro-
běhne další ročník Litomyšlských dvorků a těšit
se můžete i na noční prohlídku chrámu Nalezení
sv. Kříže. 

Sobotní program pro všechny
Jsme si jistí, že v sobotu opravdu nebudete
vědět, kam dřív. Zdarma či za zvýhodněné
vstupné budou otevřeny památkové objekty, do
toho další den Litomyšlských dvorků, řada ko-
mentovaných prohlídek či opravdu bohatý pro-
gram na zámeckém návrší – i pro děti.
Slavnostní Národní zahájení Dnů evropského
dědictví je naplánováno na první zámecké ná-

dvoří od 10.00 hodin. O hudební do-
provod se postarají Sestry Havelkovy,
které přivítají návštěvníky v lázních
ducha. 
Nezapomeňte během dne a večera
navštívit také Klášterní zahrady – mů-
žete zde pozorovat Slunce, ale od

19.00 hodin i noční oblohu – vše u příležitosti
105. výročí od narození Zdeňka Kopala a 50. vý-
ročí letu na Měsíc. Pozorování Slunce zajistí
Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích.
Pomůže také Hvězdárně a planetáriu Hradec
Králové a Astronomické společnosti Hradec
Králové zajistit večerní pozorování hvězdné ob-
lohy. Pomocnou ruku podá i místní Středisko
volného času Litomyšl. Profesor Zdeněk Kopal
by byl nadšený a právem pyšný z takovéto spo-
lupráce!  
Na sobotu jsou naplánované hned dvě komen-
tované prohlídky výstavy In monte Olivety – Li-
tomyšl a knižní kultura jednoty bratské v 16.
století. Propojíme tím hmotné dědictví minu-
losti s tím neméně důležitým, nehmotným. Zá-
jemci si budou moci projít od sklepa až po půdu
také Smetanův dům, Augustovu tiskárnu
včetně tzv. předdomního sklepa a dostanou se
i do všech koutů návrší.  
Sobotní odpoledne bude patřit Italské slavnosti,
která připomene italskou renesanci, v jejímž
duchu je vystavěn právě litomyšlský zámek.
Uslyšíme italskou hudbu, seznámíme s tradiční
komedií dell´arte, uvidíme závěsnou akrobacii či
oživlé renesanční sochy, vyzkoušíme si malo-
vání masek, obří scrabble či kuželník. Profesi-
onální soubor Teatro Comico hraje renesanční
komedie, barokní komické výstupy a romantic-
kou pantomimu s maskami. Hry podle původ-

POZVÁNKY 
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Sobota začne výtvarnou díl-
nou v městské galerii, kde se
bude mramorovat. Své pro-
story otevře nový dvorek „U
Kuděje“ vedle hostince
U Černého orla s výstavou
exlibris Karla Musila a kon-
certem harmonikáře Vítka
Moška. Nově se připojil
i dvorek Hotelu Zlatá
hvězda, kam byla pozvána
bigbeatová kapela Čistá
láska z České Třebové. Na
malebném a zenovém 2ar(t)u zazní písně ka-
pely Paraplet, jejíž člen následně zahraje na
dvorku informačního centra sólo na Hang-
drums. Svou knihu Trny v čase, kterou psal
mimo jiné i o Litomyšli, nám představí Jan
Tomeš opět v Mandale, kam večer přijede za-
končit sobotní program i kapela Do větru. Již po
druhé na „dvorcích“ nás rozesměje Ruda Han-
cvencl se svými loutkovými vystoupeními
a úsměv na rtech vám jistě zůstane i s chan-
sony a jazzem kapely La Mimóza.
Neděle bude již tradičně probíhat v Mariánské
ulici, která se zaplní lehátky a malířskými sto-
jany. Budete moct malovat, vyrábět placky, zr-
cátka nebo magnetky a do toho vám budeme
hrát soukromé divadlo – ano, opravdu! Hana

Voříšková přijede s minidi-
vadlem pro dva lidi, které
spustíte mincí. Zkuste ho
najít a mít divadlo jen pro
sebe! Když si projdete ulici,
tak objevíte, že ve 2ar(t)u
bude celý den probíhat per-
formance Přítomnost šesti
inspirovaná haiku mnicha
Santóky Tanedy. A před
Mandalou na vás čeká vy-
stoupení klaunského divadla
o perníkové chaloupce. No
a jako třešničku na dortu si

užijeme jízdu s ukulele – s hodně ukulele – při-
jede Svitavy Ukulele Ensemble!
A jak vlastně dvorky vznikly? „K uspořádání prv-
ního ročníku Litomyšlských dvorků dopomohl
projekt Ozvěny festivalů České inspirace, jehož
cílem je podpořit putování za živou kulturou
a propagovat festivaly, města a zařízení, ve kte-
rých se konají,“ vysvětluje vedoucí odboru kul-
tury a cestovního ruchu Michaela Severová
a dodává: „První ročník byl ozvěnou Chebských
dvorků, jejichž dlouholetou tradicí jsme se při
organizování inspirovali.“ 
Pro více informací sledujte náš Facebook @Lito-
myšlské dvorky a přijďte na dvorečky! Buďte (s)
lidmi, kteří utváří jedinečnost festivalu našeho
města. Těšíme se na Vás! Tereza Jiroušková

Poetický
dvoreček 
K akci Litomyšlské dvorky se s nadšením letos
připojuje i knihovna, a to v pátek 6. září. Připra-
vili jsme pro vás dvoreček plný knih, poezie, ob-
rázků, fotografií a hudby. Na Radničním dvorku
si můžete koupit knihy za symbolické ceny,
nebo je dokonce dostat i zadarmo z projektu
Najdi, přečti, předej. Radost sobě či bližnímu
svému můžete udělat již od 9.00 hod. Náš dvo-
rek políbí i múza amatérské výtvarnice Ireny
Švecové, jejíž ilustrace vás okouzlí a fotografie
Jitky Havlové a Marka Srby uvedou do maleb-
ných přírodních scenérií. Od 14.00 hod. vás stří-
davě naladí hudba Ivo Zídka a Bobeše Skály
a autorské čtení Irenky Švecové promění náš
dvorek v něžně poetický. Nudit se nebudou ani
vaše ratolesti, pro ty knihovnice připravily vý-
tvarnou dílnu. Jako třešnička na dortu vystoupí
po 17. hodině hudební skupina Bachadring. Kdo
neuslyší, neuvěří. 

Iva Pekníková a Romana Dubjáková

ních scénářů komedie dell´arte baví diváky už
století a pořád neztratily nic ze svého humoru
a důvtipu. O hudební stránku se odpoledne po-
stará Emanuele Nesa, Neapolec, který má prý
rytmus pod kůží již od dětství. Od 18 hodin bude
pódium na 1. zámeckém nádvoří patřit jedné
z nejlepších romských kapel současnosti – vy-
stoupí Mário Bihári a Bachtale Apsa. Od 20.00
hodin se v Litomyšli představí Francesco Boccia
se skupinou Made in Italy. Vítěz festivalu v San
Remu a finalista Eurovision Song Contest přiletí
se svými kolegy zahrát a zazpívat speciálně
a jen pro nás! Chybět nebudou ani Aperolové
zahrádky a ochutnávka pravé italské kuchyně.
Pokud vše dobře dopadne, budete se moci
vyfotit na gondole s litomyšlským zámkem.
Na oslavu 20. výročí zápisu zámeckého areálu
Litomyšl na Seznam UNESCO přijďte v italských
barvách a zažijte alespoň na chvíli pravou Itálii!    

Národní zahájení Dnů evropského dědictví se
koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR, hejtmana Par-
dubického kraje Martina Netolického, náměstka
hejtmana a senátora Michala Kortyše, René
Živného – člena Rady Pardubického kraje. Zvou
město Litomyšl, Smetanův dům, Regionální
muzeum v Litomyšli, Zámecké návrší, Městská
galerie a další správci památkových objektů.  
Přijďte s námi oslavit svátek památek a zábavy!

Michaela Severová, foto František Renza

Národní zahájení Dnů evropského
dědictví v Litomyšli!



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

4. 9. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
5. 9. Čt 17.00 Háčkování chobotniček pro předčasně narozená miminka - s sebou klubko bavlny, háčky, jehlu a nůžky • zámecké infocentrum
6. 9. Pá 15.30 "Božská opilost" Josefa Portmana - komentovaná prohlídka výstavy s Bronislavou Rokytovou • dům U Rytířů tel. 461 614 765

19.00 Čechomor - koncert, předkapela litomyšlská skupina Amélia, 300 Kč předem / 400 Kč na místě • I. nádvoří zámku tel. 461 613 239
20.00 Timudej + Circus Problem - koncert, afterpárty s dj Brofilem, 220 Kč předprodej / 270 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It! - dance & club music, dj Tommy, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 9. So 8.00-11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507
9.30-12.00 Zapleť se s uměním: Mramorování - výtvarná dílna • dům U Rytířů tel. 461 614 765
10.00     Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2019 – za hudebního doprovodu Sester Havelkových • I. zámecké nádvoří
12.00 14. FishFest - oblíbené rybí hody a hudební festival, hřiště pro děti, vstup zdarma • Sportovní areál za Sokolovnou tel. 777 947 718
14.00-22.00 Italská slavnost - divadla, koncerty, italské hrátky, italská kuchyně • zámecký areál tel. 461 653 311
14.30 "Božská opilost" Josefa Portmana - komentovaná prohlídka výstavy s Bronislavou Rokytovou • dům U Rytířů tel. 461 614 765
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
22.00 Funky Ride - house music, djs Mylo Glenn & Caap, vstupné 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

8. 9. Ne 16.00 Ekumenická bohoslužba - hostem bude Miloš Kolovratník, římskokatolický farář z České Třebové • na dvorku EŠC tel. 604 947 739
9. 9. Po 17.00 Jak na alergie? - tělesný proces Access Consciousness vhodný pro alergické reakce  • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

17.30 Missiva - ekologické produkty denní potřeby • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
10. 9. Út 9.00-17.00 Kartářka Nika Monika Skálová - osobní konzultace • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

18.00 Tanzanie - cestopisné vyprávění Reginy Bicher s promítáním, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
11. 9. St 17.00 Climate change the facts - promítání filmu od BBC • zámecký pivovar tel. 777 100 897

19.00 Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00-20.00 Hudební meditace - za zvuku hang drums, handpans, djembe, dešťový sloup, šamanský buben, atd. • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

12. 9. Čt 17.00 Naše dary a talenty - výměna praktiků Access Bars • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
13. 9. Pá 17.00 Litomyšlská entomologie a Fauna na poštovních známkách - vernisáž dvou výstav • regionální muzeum tel. 461 615 287

20.00 Adele tribute - koncert, afterpárty, 150 Kč předprodej / 180 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Retro Disco mejdan - oldies & milenium hits, dj Vojta Baranec, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

14. 9. So 8.00-11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507
13.00 Vernisáž výstavy obrazů, keramiky a soch - výtvarnice J. Krausové a kamenosochařů J. a M. Stoklasových • Galerie - Antik Hotel Sofia
14.00 2. litomyšlská spacák párty - setkání milovníků pohody, příjemné hudby a spacího pytle • Zámecké návrší tel. 601 087 200
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Pepino párty - dance & club music, djs Michael Pesina & Pegas, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 9. Ne 15.00 Štístko a Poupěnka: Ať žijí pohádky! - zbrusu nové představení pro celou rodinu, cena 195 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
17. 9. Út 14.00     Kulturní odpoledne pro seniory – u příležitosti Mezin. dne seniorů, provází Václav Vydra, hraje Klondike, zdarma • Smetanův dům tel. 461 613 239

17.30 Missiva - ekologické produkty denní potřeby • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00-20.00 Vztahy podle Feng Shui a životní cykly - workshop, 250 Kč • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

18. 9. St 17.30 Růžový palouček - beseda o jeho historii s Ing. Milanem Janeckým, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
18.30 Varhanní koncert studentů pardubické konzervatoře • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
19.00 Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19. 9. Čt 9.00-17.00 Výklady karet - Emýlie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
15.00 Férový piknik • Klášterní zahrady tel. 461 612 275
16.00 Květinová show - 17. ročník, vstupné dobrovolné, za nepříznivého počasí na nádvoří zámku • Klášterní zahrady tel. 461 313 611
17.00 Háčkování chobotniček pro předčasně narozená miminka - s sebou klubko bavlny, háčky, jehlu a nůžky • zámecké infocentrum
17.00 KJČ: Kuks a Braunův Betlém - přednáška M. Vandasové • Restaurace Slunce - salonek tel. 724 024 708

20. 9. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl pietní III - s průvodcem, zdarma •  sraz před lvem v dolní části zámeckého parku tel. 461 614 765
17.00 Výtvarná Litomyšl ´19 - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00-21.00 Čtyři a jedna fáze vztahů - přednáška s Markem Ščotkou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 MSL: Malý princ - hudební projekt Studia Dva, účinkuje Jan Cina, 290 - 380 Kč • Smetanův dům tel. 777 010 250
20.00 Sebastien + Silent Echo - koncert, afterpárty, 150 Kč předprodej / 180 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.45 MSL: Pocta Janu Králíkovi - oslava předání Ceny České hudební rady RNDr. Janu Králíkovi • Smetanův dům tel. 777 010 250
21.00 MSL: Vernisáž fotografií Face2Art • Smetanův dům tel. 777 010 250
21.15 MSL: Půlnoční meloun - koncert jazzrockové kapely • Smetanův dům tel. 777 010 250
22.00 Happy Hours párty - dance & RNB music, dj Stayer, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 9. So 8.00-17.00 Starodávný jarmark - tradiční řemeslné trhy, prezentace SVČ Litomyšl a hudební program na pódiu • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
10.00-16.00 MSL: Pall Mall Art - hudební vystoupení, autorská čtení, divadelní inscenace, taneční vystoupení • celý Smetanův dům a okolí tel. 777 010 250
10.00-18.00 Autopatie II. - kurz s Mgr. Jiřím Čehovským • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00-16.00 Symbolika těla a vnitřních orgánů - seminář s Markem Ščotkou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
15.00-24.00 Litomyšlské vinobraní - degustace vín, burčák, cimbálovka, atrakce pro děti, 150 Kč (v infocentru) /děti do 15 let zdarma • FotbalPark 
16.00-17.30 MSL: Slam Poetry MSL Exhibition - mistr ČR Anatol Svahilec, Ing. Puding, L. S. Nemožný a další představitelé • Smetanův dům
20.00 Ondřej Smeykal a Jaroslav Mugrauer: Na vlnách - koncert, 250 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 605 147 812
21.00 Party Time! - dj Saurus, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland - house music, dj Mylo Glenn & guests, vstupné 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 9. Ne 10.00 MSL: Tak trochu sváteční shakespearovská pošta - o sonetech v podání překladatele prof. M. Hilského, 40 / 80 Kč • Smetanův dům
10.00-13.00 Sedm proměn ženy a muže - přednáška s Markem Ščotkou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

24. 9. Út 19.00 Ceny města pro významné osobnosti za rok 2019 • Smetanův dům tel. 461 653 333
25. 9. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519



do 6. 9. Marie Kolářová: Můj manžel chrápe jak sto hrochů - výstava • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia
do 8. 9. Grafika mezi námi - výstava • Červená věž - areál Fakulty restaurování • Po-Pá 8-15, So-Ne 10-17
do 8. 9. In monte Oliveti / Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století - výstava • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-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-Pá 9-12 a 13-17, So-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. 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 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 31. 10. Ze Žďárce až na Antarktidu - výstava fotografií Ing. Markéty Pokorné, Ph.D. • Bobo Cafe • Po-Pá 8.30-19, So 9-19, Ne 10-19
do 31. 12. Daniel Pešta: ExCitace - výstava v kryptě • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
od 14. 9. do 24. 11. Litomyšlská entomologie - velká výstava věnovaná litomyšlské entomologii • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 14. 9. do 24. 11. Fauna na poštovních známkách - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od  14. 9. do 23.11. 8. Sympozium Litomyšl CZE/CH - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Pá a Ne 12 - 17, So 10 - 17
od 15. 9. do 31. 3. Výstava obrazů, keramiky a soch - výstava výtvarnice Jany Krausové a kamenosochařů Jitky a Marcela Stoklasových • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia
od 21. 9. do 22. 9. Krajská výstava drobného zvířectva - občerstvení zajištěno, dětský koutek • Chovatelský areál za bývalou aukční halou • So 8-17, Ne 8-15
od 21. 9. do 17. 11. Výtvarná Litomyšl ´19 - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 5. 10. do 3. 11. Atelier Štěpán / Doteky - výstava o architektuře • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17

26. 9. Čt 17.30 Večer s galerií: Výtvarná Litomyšl - komentovaná prohlídka výstavy, výtvarná dílna, vstupné 20/40 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00     570. LHV: Soňa Červená zpívá a vypráví… – koncert, na klavír doprovází Karel Košárek, 250 Kč • Smetanův dům   tel. 461 613 239

27. 9. Pá 19.00 Na stojáka live - oblíbená stand up comedy, účinkují: K. Hynek, A. Elbel, P. Vydra, 220 Kč předprodej/250 Kč na místě • FotbalPark Litomyšl
20.00 Petra Boštíková & přátelé - koncert, afterpárty s dj Wolfem, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Fri Yay - diskotéka, dj Leemac, vstupné 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

28. 9. So 10.00-16.00 Aura v těle: Objev svou Auru a radost - workshop • Centrum Spontanea tel. 776 101 972
11.00 Svatováclavský Brunch - neomezená konzumace z rautového stolu • Hotel Aplaus tel. 461 614 900
20.00 Pipes & Pints - koncert, afterpárty s dj Saurusem, 230 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty - CZ & SK hity, dj Karel Beneš, vstupné 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 9. Ne 9.30-17.30 Access Facelift - kurz s Honzou Dolníčkem, přihlášky na honza@mujstromzivota.cz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
30. 9. Po 18.00 Prožitkové bubnování - pro začátečníky a mírně pokročilé • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
1. 10. Út 18.00 Zapomenutá pohádka - divadelní představení Teátru Pavla Šmída, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
2. 10. St 18.00 Dobrý život v dnešním světě - přednáška Tomáše Hajzlera, v aule gymnázia, 200 Kč • Gymnázium A. Jiráska tel. 605 147 812

19.00 Chytrý kvíz - soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
4. 10. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl rozlomená - prohlídka města s průvodcem, zdarma • sraz před prodejnou Billa tel. 461 614 765

17.00 Ateliér Štěpán / Doteky - vernisáž výstavy o architektuře • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
20.00 Zrní - koncert, afterpárty s dj Saurusem, 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 10. So 10.00 Komentovaná prohlídka s architektem M. Štěpánem - prohlídka výstavy v RML a následně piaristického chrámu tel. 461 615 287
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

6. 10. Ne 14.00 Litomyšlská entomologie a Fauna na poštovních známkách - prohlídka s autorem O. Pakostou • regionální muzeum 

VÝSTAVY

do 30. 9. Litomyšlení - rodinný program vás provede zámeckým návrším, pracovní listy k vyzvednuti v chrámu, v zámeckém IC, muzeu • denně 10-18
do 29. 9. Krtkova letní dětská herna - hrací koutky a tvoření pro kluky i holky, domeček nejen pro Krtka • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 9. 11. Sobotní farmářské trhy - info na tel. 775 653 315 • Toulovcovo náměstí • soboty 8-11.30 (kromě 21. 9.)
od 6. 9. do 8. 9. Národní zahájení Dnů evropského dědictví a Dny otevřených dveří památek • různá místa v Litomyšli (více na plakátech a v letácích)
od 6. 9. do 8. 9. Litomyšlské dvorky - v průběhu těchto dnů ožijí některé dvory a dvorky v historickém jádru města Litomyšl • Pá 8-22, So 9.30-22 a Ne 13-17
od 13. 9. do 22. 9. Tradiční jídla první republiky • Hotel Aplaus • 11.00
od 19. 9. do 22. 9. Mladá Smetanova Litomyšl - 46. ročník festivalu klasické hudby, divadla a jazzu pro mladé publikum • Smetanův dům
od 21. 9. do 22. 9. Houbový víkend - speciality z různých druhů hub, výstava, mykologická osvěta • Restaurace Veselka
od 23. 9. do 27. 9. Týden otevřených dveří SVČ - informační schůzky zájmových kroužků a prohlídka Střediska volného času • SVČ Litomyšl • Po-Čt 13-17.30, Pá 13-16
od 26. 9. do 28. 9. Cleach festival - kulturní festival, dříve známý pod názvem Studentská jízda • Zámecké návrší
od 28. 9. do 29. 9. Svatováclavské menu • Restaurace Veselka
od 4. 10. do 7. 10. ArchiMyšl 2019 - program při příležitosti Světového dne architektury, prohlídky a projížďky, besedy nejen s architekty, výstavy • Různá místa v Litomyšli

VÍCEDENNÍ AKCE

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  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
Čt  5. 9.  Krvavá nevěsta - film USA, komedie/horor/thriller, 100 min, titulky, 120 Kč
Pá  6. 9.  Hodinářův učeň - filmová pohádka ČR/Slovensko, 100 min, 120 Kč
So, Ne  7., 8. 9.  V lásce a válce - film ČR/Dánsko/Německo, drama/historický/válečný/romantický, 105 min, titulky, 110 Kč
Út 10. 9.  Apollo 11 - film USA, dokumentární, 95 min, titulky, 150 Kč
St, Čt 11., 12. 9.  Tenkrát v Hollywoodu - film USA, komedie/drama, 160 min, titulky, 120 Kč 
Pá 13. 9.  Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - film USA, akční, 130 min, titulky, 120 Kč
So, Ne 14., 15. 9.  Zlatokopky - film USA, drama/krimi/komedie, 110 min, titulky, 130 Kč
Út,St 17., 18. 9.  Panství Downtown - film Velká Británie, drama, 125 min, titulky, 120 Kč
Čt 19. 9.  Filmový klub: Bílý bílý den - film Island/Dánsko/Švédsko, drama, 110 min, titulky, 100 Kč
Pá, So, Ne 20., 21. 22. 9.  Rambo: Poslední krev - film USA, akční/dobrodružný/thriller, 110 min, titulky, 120 Kč
Út 24. 9. od 17.00 Promítání pro seniory: Ženy v běhu - film ČR, komedie, 95 min, 60 Kč
Út 24. 9.  To Kapitola 2 - film USA, horor/thriller, 165 min, 130 Kč
St, Čt, Pá 25., 26., 27. 9.  Román pro pokročilé - film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
So, Ne 28., 29. 9.  Román pro pokročilé - film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
Út, St 1., 2. 10.  Národní třída - film ČR/Německo, drama, 95 min, 130 Kč
Čt 3. 10.  Jiří Suchý: Lehce s životem se prát - film ČR, dokumentární, 95 min, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  1. 9.  Tajný život mazlíčků 2 - film USA, animovaný/rodinný, 90 min, 100 Kč
So  7. 9.  Angry Birds ve filmu 2 ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 100 min, 140 Kč
Ne  8. 9.  Angry Birds ve filmu 2 - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 100 min, 120 Kč
So 14. 9.  Lví král ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný/drama/muzikál, 120 min, 130 Kč
Ne 15. 9.  Lví král - film USA, animovaný/dobrodružný/drama/muzikál, 120 min, 100 Kč
So, Ne 21., 22. 9.  Playmobil ve filmu - film Francie/Německo, animovaný/fantasy/komedie, 100 min, 120 Kč
So, Ne 28., 29. 9.  Psí kusy - film Kanada, animovaný/komedie/rodinný, 100 min, 120 Kč

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

4. 9.          St              15.00                 Atletika: KP družstev mladšího žactva • Městský stadion Černá hora
7. 9.                  So              9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FK Česká Třebová - mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • stadion Černá hora
8. 9.                 Ne             9.00                   Fotbal: Turnaj krajské soutěže starších a mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
10. 9.               Út              19.00-20.30     Spontánní tanec - volný pohyb na hudbu, info na tel. 605 147 812 • Centrum Spontanea
14. 9.               So              9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Přelouč - VP žákyň U14 • Sportovní hala Jiskra
                                             10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Svitavy - mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Dolní Újezd vs. FC Hlinsko - mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • hřiště v Dolním Újezdu
15. 9.               Ne             16.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. SK Jihlava - Divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                  Lední hokej: Litomyšl vs. Jaroměř - přípravné utkání mužů • Zimní stadion Litomyšl
18. 9.           St              17.00                  Lední hokej: Litomyšl vs. Jaroměř - přípravné utkání mužů • Zimní stadion Litomyšl
21. 9.               So              17.00                  Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Basket Poděbrady - Český pohár žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                                                        Atletika: Krajské přebory dospělých a dorostu • Městský stadion Černá hora (čas bude upřesněn)
22. 9.              Ne             9.00                   Florbal: Sokoli Pardubice Excellent C vs. FBC Peaksport Litomyšl B - Pardubická liga mužů • Městská sportovní hala III. ZŠ
                                             9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Polička - mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl B vs. Marilan Pardubice - Pardubická liga mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                                                        Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC RT Torax Poruba - mistrovský zápas Extraligy juniorů (čas bude upřesněn) • ZS Litomyšl
28. - 29. 9.                    9.00                   Fotbalgolf: Mistrovství ČR ve hře na jamky - občerstvení zajištěno • FotbalPark Litomyšl
                                                      Atletika: Mistrovství ČR veteránů ve vícebojích • Městský stadion Černá hora (čas bude upřesněn)
                                             9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice B - VP minižáků U13 • Sportovní hala Jiskra
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Kbely - Liga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
29. 9.              Ne             9.30                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BA Nymburk - Liga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             12.30                  Florbal: FBC Peaksport Litomyšl B vs. FBC TJ Draci Lanškroun - pardubická liga mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.30                  Florbal: 1. FBC Polička vs. FBC Peaksport Litomyšl B - Pardubická liga mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
6. 10.               Ne             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. BK Příbor - 2. liga žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                                                        Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC RT Torax Poruba - mistrovský zápas Extraligy juniorů (čas bude upřesněn) • ZS Litomyšl

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Koupaliště otevřeno do 15. 9. dle počasí denně od 10.00 do
18.00. V období od 2. 9. do 15.9. bude krytý bazén pro veřejnost
uzavřen z důvodu pravidelné odstávky.
Ve středu 2. 10. se koná Plavecká soutěž měst (od 7.00 do 8.00
a pak od 15.00 do 20.00) - 100 m volným způsobem na čas.
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.
www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Adventure golf, nohejbal, volejbal, plážový volejbal, pétangue.
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

 ZUŠ - budova "TUNEL", tel.: 461 612 195
Kurz orientálního tance s Adrienou Morávkovou
Od 9. 9. do 23. 12. každé pondělí od 19.00

Více info na tel. 728 684 634
www.amor-orient.com

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 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/spinning.html

SPORT, CVIČENÍ



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

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

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 a tisk, skenování, laminování a kroužková vazba.

Aktuálně v nabídce: Bonusová knížka Užijte si Litomyšl (www.uzijtesilitomysl.cz)

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       15. 9.                       Formanský den
                                   15. 9.                       Časovka na Lucký vrch – Memoriál Libora Šafáře, prezentace od 8 do 9.30 h. na Luckém vrchu, start v 10 h. z Lačnova, startovné 200,-
BYSTRÉ                        14. 9. 13.30             Dětský den – pro děti je připravena spousta soutěží, občerstvení zajištěno • v areálu hasičské zahrady
                                   21. 9. 17.00              Jak si postavit auto – divadelní  pohádka, vystoupí s ní DS Eduarda Vojana Brněnec, předprodej v IC 60 Kč, na místě 70 Kč • sokolovna
                                             15. 9.                       Výstava fotografií – výstava fotografií Fotoklubu Vysočina na téma Krajinou Vysočiny • Informačním centru 
DOLNÍ ÚJEZD                7. 9.                          Tradiční Vinobraní – hraje Melodie Trpín, vstupné 60 Kč, občerstvení zajištěno • Areál SDH
                                   8. 9. 13.30               Jízda zručnosti a Kuličkyáda – těšit se můžete na ukázku výcviku policejního psa, dílnička pro děti • park na Rovince
LUBNÁ                                21. 9. 14.00             Lubenská šťopička – dechová hudba Bludověnka, populární bavič a imitátor Vladimír Hron, ocenění nejlepších destilátů, aj. • Skalka
POLIČKA                             17. – 22. 9.           Mime Fest 2019 – 8. ročník mezinárodního festivalu pantomimy, www.mimefest.cz 
                                   28. – 29. 9.         Svatováclavské slavnosti na Svojanově – www.svojanov.cz
SEBRANICE                       8. 9. 14.00               Rozloučení s prázdninami – budou připraveny hry, soutěže, zábava a malé občerstvení • na Pohoře "u Tří kocourů"
                                   11. 9. 15-19               Výroba postaviček z kukuřičného šustí – kurz, pořádá SAN, přihlášky na 604 590 474 • Světnice č.p. 8
                                             18. 9. 15-19             Výroba ozdob ze slámy - kurz, pořádá SAN, přihlášky na 604 590 474 • Světnice č.p. 8
                                             28. 9. 14.00            Živý obraz u kolejí na Kněžství mezi Sebranicemi a Lubnou – zváni jsou všichni, zvláště v dobovém oblečení I. republiky
SVOJANOV                         7. 9.                          Závišova škorně – turistický pochod zajímavou trasou za historií i krásami Svojanova a okolí., další info. na www.mestyssvojanov.cz

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             1. 9. 9-19                  Pouť ke sv. Jiljí – řemeslný jarmark, dobové stánky, prodej výrobků,ukázky řemesel, občerstvení, historický program, aj. • náměstí Míru
                                   1. 9. 9.30, 19.00      Poutní mše svatá a Slavnostní koncert – N. Skarková – soprán, Vojtěch Poštulka – baryton, vstupné dobrovolné • kostel sv. Jiljí
                                             27. 9. 19.00             Richard Pogoda a Miroslav Švihálek a Večer s písněmi divadla Semafor • kino Vesmír
                                             28. 9. 14.00            Svatováclavský vinný košt – Tradiční slavnost vína a dobré nálady, vystoupí různé kapely • náměstí Míru (horní část)
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    21. 9. 8.00              Moravskotřebovské víceboje – největší víceboje v ČR, http://www.mtviceboje.cz/ • atletický stadion Moravská Třebová
                                   21. 9. 8.00              Modelářské mistrovství ČR – více informací na http://www.lkmk.com/ • letiště Staré Město
                                             23. 9. 19.00            Láďa Hron: Onemanshow – zábavný pořad, vstupné 80 Kč • dvorana muzea
                                   do 31. 10. 10-16    Unikátní výstava historických kočárků • zámecká výstavní síň
POLIČKA                      17. – 22. 9.          Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy – 8. ročník, www.mimefest.cz
VYSOKÉ MÝTO                  1. 9.                          Kujebike 2019 – cyklistické závody, http://sk.donocykl.cz • Vinice
                                   6. – 8. 9.               Městské slavnosti, Gymjam, Městský kujebácký jarmark, Dny evropského kulturního dědictví • náměstí
                                             17. – 19. 9.            Mezinárodní soutěž učňů Řemeslo/Skill 2019 - 9. ročník • náměstí Přemysla Otakara II.

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          6. – 7. 9.                Slavnosti královny Elišky – město již tradičně ve svých zdech přivítá královnu Elišku Rejčku • Centrum Hradce Králové
CHEB                           28. 9.                      Boryš umí po skalinách / Z.Bartoš, I.Dukić – tanečně pohybově činoherní show • Západočeské divadlo v Chebu
JINDŘICHŮV HRADEC     28. 9.                      Svatováclavské slavnosti – jarmark, koncerty, vinaři• náměstí Míru
KUTNÁ HORA                    28. 9.                     Svatováclavské slavnosti – lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín
POLIČKA                      17. – 22. 9.          Mime Fest – 8. ročník mezinárodního festivalu pantomimy • v ulicích města
TELČ                                     6. – 7. 9.               Den otevřených dveří památek – památky na náměstí Zachariáše z Hradce se otevřou všem návštěvníkům
TŘEBOŇ                              15. 9.                       Zavírání plavecké sezony – slavnost pruhovaných plavek na pláži rybníka Svět

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: MSL = Mladá Smetanova Litomyšl, LHV – Litomyšlské hudební večery, KJČ = Kroužek Jihočechů
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Týden otevřených dveří SVČ
Srdečně zveme na informační schůzky zájmo-
vých kroužků a prohlídku Střediska volného
času na ulici Dukelská, kde v loňském roce pro-
běhla celková rekonstrukce. Týden otevřených
dveří se uskuteční od 23. – 27. září v pondělí –
čtvrtek 13 – 17.30 h, v pátek od 13 – 16 h.  
I v letošním školním roce nabízíme naše tradiční
zájmové útvary, ale máme připravenou řadu
novinek, se kterými vás rádi seznámíme, a dále

zveme na výstavu prací z keramiky. Rozvrh
schůzek jednotlivých kroužků bude v září prů-
běžně aktualizován na www.svc.litomysl.cz, sle-
dujte tedy prosím náš web. Pravidelné schůzky
začnou u většiny kroužků v týdnu od pondělí
30. září.
Rádi uvítáme i všechny, kteří se chtějí do na-
šeho „domečku“, stále ještě téměř nového,
pouze podívat. Josef Štefl, ředitel

Druhá Litomyšlská spacák párty
Zdravíme všechny příznivce klidu, pohody
a spacáku. Je nám velkým potěšením vás sr-
dečně pozvat na 2. ročník Litomyšlské spacák
párty, která se uskuteční v sobotu 14. 9. 2019 od
14 hodin v zámeckých zahradách u naší lito-
myšlské dominanty – renesančního zámku.
Přijďte si i letos zahrát netradiční hry, pobavit
se, poslechnout hudbu a udělat pohodu se spa-
cákem. Odpočiňte si a načerpejte pozitivní
energii v krásném prostředí zámeckých zahrad
s úžasnými lidmi. Akce je vhodná pro všechny
věkové kategorie a nejmenší čeká dětský kou-
tek se skákacím hradem a maxi puzzle, popří-
padě můžete nechat své ratolesti zkrášlit
henou na tělo. 
COOLturní zážitek bude opět umocněn vystou-
pením místních i přespolních umělců. Čeká vás
Fuzzy2102, Jakub Dryml, Iva Věnečková, instru-

mentální kvintet Lucky Joke a další skvělí inter-
preti. Dobré jídlo a pití zajištěno, vstupné dob-
rovolné. Každý si přijde na své až do noci, kdy
akce bude končit. 
Ústředním motivem je spacák – spacák je sym-
bolem odpočinku, oddechu od všedních věcí
a dní. Lidé spacáky moc nepoužívají, takže je to
vlastně vzácná věc. Vytáhněte a provětrejte své
„klenoty“, bude to pohoda lahoda, jako ve SPA-
CÁKU :-)
Veškeré informace – konkrétní účinkující, har-
monogram a aktuality se dozvíte na FCB strán-
kách události a na stránkách www.spacak-
party.webnode.cz . Taktéž se tam dozvíte, jaký
osud akci čeká v případě nepříznivého počasí.
Mějte se spacákově (pohodově), přátelé, a tě-
šíme se na vás. 

Martin Pelikán

Háčkování chobotniček
pro předčasně narozená miminka
Ve dnech 5. a 19. 9. 2019 vždy od 17.00 hodin
proběhne v Evropském školicím centru (zá-
mecký pivovar, Jiráskova 133) háčkování cho-
botniček pro předčasně narozená miminka
podle projektu organizace Nedoklubko z.s.
Uháčkované chobotničky budou poslány do vy-
brané nemocnice, kde poslouží předčasně na-
rozeným miminkům. Více informací o projektu
se dozvíte na www.nedoklubko.cz/chobotnicky.

S sebou si prosím přineste: 1 klubko 100% bavl-
něné příze, háček č. 2, 2,5 nebo 3, jehlu a nůžky. 
Přijďte všichni, kdo umíte háčkovat a dokážete
poradit i druhým. Přijďte všichni, kdo neumíte
háčkovat, a nechte si poradit. Na místě budeme
mít návod na výrobu.  Účast prosím potvrďte na
info@esclitomysl.cz nebo osobně na recepci
EŠC. Těšíme se na Vás. Tým Evropského školi-
cího centra. Lucie Kubešová

Férový piknik opět
v Klášterních zahradách
Fair trade – spravedlivý obchod. Ale také pod-
pora lokálních producentů, která souvisí s tím,
co nazýváme odpovědnou spotřebou. Proč
vlastně kupujeme potraviny, které k nám puto-
valy přes půl Evropy (někdy z mnohem větších
dálek), když je často nabízejí místní zemědělci?
Je to otázka ceny, nezájmu o to, odkud zboží po-
chází – nebo nás prostě láká to, co k nám při-
putovalo z velké dálky?
Opakovaně v poslední době slýcháme o novo-
dobých formách otroctví i o změnách klimatu.
Říkáme, že „s tím je potřeba něco udělat“, ale
čekáme, že začnou jiní. Nebo snad takoví ne-
jsme? Pokud patříte mezi ty, kteří nad naší bu-
doucností nejen přemýšlejí, ale změnu
opravdu chtějí, přijměte pozvání na Férový pik-
nik, který se uskuteční 19. září od 15 hodin
v Klášterních zahradách. Žáci ZŠ Zámecká
vám vysvětlí podstatu fair trade, poradí, kde

můžete blízko Litomyšle nakoupit od místních
producentů, připraví vám fair trade kávu a na-
bídnou letáčky, díky nimž se dozvíte mnohem
více. Pro menší děti budou k dispozici hry Ro-
dinného centra Litomyšl, pro větší zase de-
skové hry připravené učiteli ZŠ Zámecká.
Všichni si pak jistě pochutnáme na dobrotách
od místní Rettigovky. 
Akci pořádá ZŠ Zámecká ve spolupráci s Rodin-
ným centrem v Litomyšli a Rettigovkou. V pří-
padě nepříznivého počasí piknik proběhne
v rodinném centru. A nezapomeňte – máme na
výběr! Je jasné, že ne všechno pořídíme z lokál-
ních zdrojů, mnohé však ano. U toho, co nikoliv,
můžeme dát mnohdy přednost těm produktům,
za které jejich producenti dostali zaplaceno tak,
aby mohli důstojně žít. Proto fair trade.

Stanislav Švejcar, 
učitel výchovy k občanství ZŠ Zámecká

V září na Svět
kostiček se slevou
Letní festival stavebnic na zámeckém návrší se
blíží ke svému konci. Pokud jste nestihli výstavu
navštívit o prázdninách, můžete přijít do 17. 9.
2019. Část výstavy již sice odjela do jiných koutu
světa, ale stále se je čím inspirovat. Nyní si mů-
žete prohlédnout expozici v prostorách zá-
mecké jízdárny za zvýhodněnou cenu 60 Kč za
osobu a 150 Kč pro rodinu. Zářijový vstup do
herny je zdarma.
Chcete si zpříjemnit začátek školního roku náv-
štěvou výstavy například s celou třídou? Skupi-
nové vstupné je 40 Kč pro jednu osobu. Více
informací o výstavě naleznete na www.legoli-
tomysl.cz. Hana Kopecká, Zámecké návrší

Úloha stavebního dozoru při stavbě nemovitosti….
celý článek a další odborné články najdete na
www.consultvk.cz

Výběr z naší nabídky:
ÚSTÍ NAD ORLICÍ (Hylváty) – prodej užívacích práv
k družst. bytu 1+1 ve III. NP, v bytovém domě z r. 1992.
Klidná lokalita se zajištěnou obč. vybaveností a po-
hodlnou dostupností do centra. Možný převod do
vlastnictví.  Č. 1484                 Cena: 1 070 000 Kč
LANŠKROUN – prodej užívacích práv k družst. bytu
3+1 (91 m2) ve III.NP se 2 balkóny v byt. domě
z r. 2003. Krásné a příjemné bydlení. Výhodná po-
loha v blízkosti centra, obč. vybavenosti a přírody.
K nastěhování ihned. ENB C/86.
Č. 1471-02                                             Cena:  2 950 000 Kč
OSÍK – prodej útulného RD 4+1 (zast.plocha: 152 m2)
z r. 1993. V přízemí možnost obnovení malé provo-
zovny (kadeřnictví, kosmetika, apod.) K domu náleží
okrasná zahrada (586 m2), se stavbou pro vše-
stranné užití. Pozemky celkem: 738 m2. ENB G.
Č. 1486                                                     Cena: 3 200 000 Kč
DOLNÍ ÚJEZD – prodej RD 2+1 (zast.plocha: 263 m2)
s rovinatou zahradou v centru obce. Napojení na
plyn, elektřinu a veřejný vodovod. Velmi zajímavé
místo k bydlení v obci s výbornou obč. vybaveností.
ENB G.  Č. 1485                                     Cena: 1 850 000 Kč
CHOTĚNOV – prodej RD 2+1 se stodolou a rovinatou
zahradou (1 156 m2) v místní části Olšany. Součástí
domu je dále útulný letní pokoj ve II. NP a garáž. Na-
pojení na plyn, elektřinu, veř. vodovod a domácí ČOV.
Velmi pěkné prostředí pro trvalé žití i rekreační účel.
Pozemky celkem: 1555 m2. ENB G
Č. 1474                                                       Cena: 1 590 000 Kč
LITOMYŠL – prodej řadového RD se 2 byty 3+kk, ga-
ráží, zahradou s bazénem. Výhodou bytu ve II.NP
jsou 2 balkony a samostatný vstup na zahradu. V su-
terénu garáž, dílna, prádelna a sklad – možnost zří-
zení provozovny. 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 3+1 na ul. Mařákova se zahra-
dou. Domek za cenu bytu vhodný jako startovací
bydlení s možností okamžitého nastěhování. Napo-
jení na sítě, nové sociální zařízení, ÚT plyn i tuhá pa-
liva. Pozemky celkem 618 m2. ENB G
Č. 1461                               Cena k jednání  2 300 000 Kč 

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

LITOMYŠL – pronájem novostavby RD o velikosti
4+kk, s terasou a parkovacím stáním. Klidná lokalita
– Zahájí. K dispozici podzim 2019. ENB B/92
Č. 1472                    Cena: 15 000 Kč / měsíc + energie

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



Litomyšlské hudební večery 2019–2020
Připravili jsme pro vás zajímavou a pestrou na-
bídku koncertů pro novou sezónu Litomyšl-
ských hudebních večerů 2019 – 2020.  Je nám
ctí, že ve čtvrtek 26. září 2019 přivítáme v Lito-
myšli světoznámou operní pěvkyni a herečku
Soňu Červenou, která  vystoupí za doprovodu
vynikajícího klavíristy Karla Košárka na svém
písňovém recitálu. V programu  mimo jiné zazní
písně Bohuslava Martinů či jejího otce Jiřího
Červeného. Součástí programu je také mluvené
slovo.  
Středa 23. října 2019 bude patřit jazzu. Do Sme-
tanova domu zavítá The MUH Trio, které tvoří
vynikající italský pianista Roberto Magris, jeden
z nejlepších evropských kontrabasistů František
Uhlíř a česká bubenická legenda Jaromír Hele-
šic. Program bude složený ze známých jazzo-
vých standardů a originálních skladeb Roberta
Magrise a Františka Uhlíře.  
V neděli 24. listopadu 2019 uslyšíme v podání
Pražákova kvarteta skladby W. A. Mozarta, A. Vi-
valdiho, L. van Beethovena. Pražákovo kvareto
hraje ve složení: Jana Vonášková – 1. housle,
Vlastimil Holek – 2. housle, Josef Klusoň – viola,

Michal Kaňka – violoncello. Jako host vystoupí
Lucie Kaňková – soprán. Pražákovo kvarteto za-
ložili studenti Pražské konzervatoře v r. 1972
a patří mezi nejvýznamnější představitele české
komorní hudby na mezinárodní scéně.  
V pondělí 16. prosince 2019 navodí vánoční
atmosféru vokální soubor  Gentlemen Singers
v pořadu „O Nata Lux“. Gentlemen Singers je
českým mužským profesionálním oktetem, ví-
tězem mezinárodních soutěží a pravidelným
účastníkem významných festivalů od USA až po
Jižní Koreu.   V programu zároveň zazní jedny
z nejkrásnějších vánočních písní, tradiční ad-
ventní skladby a díla soudobých skladatelů. 
V úterý 10. března 2020 se představí ve Sme-
tanově domě Matyáš Novák v klavírním recitálu
s názvem „Ve znamení opery“. Klavírista Matyáš
Novák, vítěz řady národních a mezinárodních
soutěží, patří k nejperspektivnějším klavíristům
své generace. V Litomyšli nám představí Lisz-
tovy transkripce, které byly inspirovány slav-
nými operními áriemi.
Ve čtvrtek 23. dubna 2020 přivítáme soubor Ci-
gánski Diabli. V zahraničí známi pod názvem
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Slovo a hudba Mladá Smetanova Litomyšl 2019
19. – 22. září
Město Litomyšl tradičně nabízí umělecké deli-
katesy nejen milovníkům opery. Víkendový fes-
tival Mladá Smetanova Litomyšl přináší
každoročně mladým lidem a dalším návštěvní-
kům rozmanitý program různých hudebních
žánrů, divadla, tance, filmu i výtvarného umění.
46. ročník největšího festivalu Hudební mládeže
ČR tento rok akcentuje hudební a hudebně dra-
matická díla s výraznou literární předlohou
a poetické performance.
Festival v pátek večer zahájí muzikálové před-
stavení Malý princ v produkci pražského Studia
DVA, kde se v titulní roli představí herec a zpě-
vák Jan Cina. Tento vítěz televizní show Tvoje
tvář má známý hlas provede diváky magickým
příběhem ve zcela originálním jevištním zpra-
cování Malého prince od Antoina de Saint-Exu-
péryho. 
Poté bude následovat Pocta RNDr. Janu Králí-
kovi, známému popularizátorovi klasické hudby,
kterému mu bude na MSL udělena Cena České
hudební rady. Kromě toho čeká v pátek večer

účastníky festivalu ještě vernisáž výstavy foto-
grafií tvůrců virtuální galerie Face2Art a koncert
jazzrockové kapely Půlnoční meloun. 
Celou festivalovou sobotou se bude prolínat di-
vadlo, hudba, tanec a literatura v rámci projektu
Pall Mall Art. Na několika pódiích ve Smetanově
domě se budou prezentovat mladí hudebníci,
divadelníci, básníci, tanečníci a výtvarní perfor-
meři se svou autorskou tvorbou. V rámci taneč-
ního bloku vystoupí například stepaři ze Step by
step studia Plzeň nebo taneční tělesa LT HM,
během literárního bloku se setkáte s autor-
skými čteními a poetickou performancí Dvě
lahve a v rámci divadelního bloku uvidíte mj. ka-
baretní inscenaci Kablavejš. Hudební blok bude
zahrnovat vystoupení sboru a orchestru s re-
pertoárem LT HM v Poděbradech, několika kapel
i interpretů klasické hudby. 
V sobotu odpoledne se odehraje Slam Poetry
MSL Exhibition, během které vystoupí mistr ČR
Anatol Svahilec a známí slameři Tukan, Ing. Pu-
ding a L.S Nemožný.
Večer pak bude tradiční festivalový ples, s té-

matem World of words, který promění účastníky
festivalu v nejrůznější literární postavy. Večer
zaplní hity Elvise Presleyho, Chucka Berryho,
J. J. Lewise a dalších klasiků žánru rock´n´rollová
kapela The 6 Fireballs.
Na závěr 46. ročníku festivalu se bude konat
tradiční nedělní matiné, během kterého nás
čeká hudebně-literární pořad Tak trochu svá-
teční shakespearovská pošta, ve které nám ně-
které sonety Williama Shakespeara představí
překladatel prof. Martin Hilský a hudebník Da-
niel Dobiáš. Před zahájením hlavního víkendo-
vého programu přiveze divadlo DRAK ve čtvrtek
dopoledne pro nejmenší děti z celé Litomyšle
pohádku Jak si hrají tatínkové. Studenti střed-
ních škol a základních škol Litomyšle se v pátek
dopoledne mohou zúčastnit divadelní perfor-
mance Top Art Vlog Live. Kompletní program
festivalu najdete na webu https://hudebnimla-
dez-cz.proweb.cz/ a na plakátech. Hudební
mládež ČR Vás srdečně zve na 46. ročník festi-
valu Mladá Smetanova Litomyšl. 

Martina Náhlíková

Gypsy Devils obohacují hudební svět nejen
vlastními hudebními projekty, ale i projekty,
které vytvořili pro symfonické a komorní
orchestry a taktéž pro mnoho jiných skvělých
umělců, s kterými spolupracují. Kombinují díla
klasiků s jinými hudebními žánry: jazz, etno, fla-
menco, gypsy music a jiné a vkládají do nich ne-
zaměnitelné změny v rytmu i harmonii
obohacené jejich vlastní neopakovatelnou vir-
tuozitou.  
V úterý 19. května 2020 nabídne Litomyšlský
symfonický orchestr  mladým šikovným hudeb-
níkům možnost  vyzkoušet si sólový výstup za
doprovodu orchestru. Spojením spousty malých
zpěváčků z různých sborů chtějí podpořit a roz-
víjet spolupráci mezi jednotlivými školami a tě-
lesy v regionu. V jejich podání zazní např.
skladby od K. Jenkinse, L. Cohena, J. Lennona
a dalších. 
Závěr sezóny Litomyšlských hudebních večerů
bude patřit souboru Escualo Quintet. Koncert
s názvem „Misterio del Ángel“ se bude konat
v pondělí 1. června 2020. Za účelem odhalení
„Tajemství anděla – Misterio del ángel“ se jedi-
nečný Escualo Quintet (bandoneon – Jakub Jed-
linský, housle – Vít Chudý, el. kytara – Petr
Beneš, klavír – Ivan Vokáč, kontrabas – Jan Pro-
kop) spojí s tanečníky Patricií Antar Porákovou,
Javierem Antarem a světelným designerem
Michalem Křížem. Nejen skladbami slavného
Astora Piazzolly nabídnou publiku možnost na-
hlédnout prostřednictvím fenoménu tanga do
vlastního nitra.  Program unikátního večera je
originálním mixem klasického tanga i jedineč-
ných kompozičních kreací.  
Abonentní vstupenky si můžete zakoupit již od
9. září 2019 v Informačním centru na Smeta-
nově náměstí v Litomyšli. Volné vstupenky na
jednotlivé koncerty budou v prodeji od 9. září
2019 on-line na ww.smetanuvdum.cz, v Infor-
mačním centru na Smetanově náměstí v Lito-
myšli nebo v pokladně Smetanova domu
hodinu před koncertem v den konání. Cena pře-
nosné abonentní vstupenky je 800 Kč, pro se-
niory 550 Kč. Děti do 15 let mají vstup na
koncerty zdarma. Jiřina Macháčková

Pozvánka letně podzimní...
Na Vlnách
Srdečně vás zveme do Piaristického chrámu
v Litomyšli 21. září od 20 hodin na společné pro-
žití posledního letního dne. Podzimní rovnoden-
nost obarvíme akustickými tóny africké harfy
Kory, Gongy a vibracemi australského Didgeri-
doo. Po loňské Výpravě přiváží český průkopník
hry na didgeridoo, Ondřej Smeykal, do Lito-
myšle další pozoruhodný ambientní projekt –
Na VLNÁCH.
Společně s Jaroslavem Mugrauerem vás zvou
na harmonické plynutí akustikou unikátní sa-
krální architektury.
Ondřej Smeykal hudebník a výtvarník. Proslul
zejména jako průkopník hry na australský lidový
nástroj didgeridoo a svým unikátním a svérá-
zným projevem objevuje nové dosud neprobá-

dané oblasti hry. Inovativní využití fondu a mož-
ností tohoto nástoje z něj v jeho podání činí ja-
kýsi malý komorní orchestr. Spolupracuje
s mnoha umělci jako je Jaroslav Dušek, Monika
Načeva, Čechomor, Jaz Coleman, Monkey Busi-
ness, Pavel Fajt a řadou dalších. Mezi světovou
raritu patří skladby koncipované a hrané na
křišťálová didgeridoo – autorské nástroje z čes-
kého skla navržené Bořkem Šípkem. Všemi hu-
debními aktivitami Ondřeje Smeykala prochází
snaha o hledání „místa“ pro lidový nástroj au-
stralské doby kamenné v současném kulturním
světě. Více na www.smeykal.com . 
Předprodej vstupenek Informační centrum Li-
tomyšl, tel. 461 612 161 nebo na milam28@
seznam.cz Mila Bohunická
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Od 6. do 8. září se bude v Litomyšli
konat Národní zahájení Dnů evrop-
ského dědictví. Letošním téma, které
určila Rada Evropy, je jako na míru
ušité pro Litomyšl – Památky a zábava.
Muzeum se k této významné akci při-
pojí zpřístupněním svých objektů
zdarma a také komentovanými prohlídkami ak-
tuální výstavy.

Hlavní budova muzea
Nabídka pro veřejnost zdarma:
- Stálá expozice Litomyšl – Město kultury

a vzdělanosti plná unikátních předmětů a za-
jímavých příběhů

- Dětská expozice Račte vstoupit s domečky li-
tomyšlského náměstí obydlenými slavnými
osobnostmi, kde si pohrají malí i velcí náv-
štěvníci

- Krtkova dětská letní herna plná aktivit pro
kluky i holky

- Výstava In monte Oliveti – Litomyšl a knižní
kultura jednoty bratrské v 16. století předsta-
vuje vzácné knihy a dva rozměrné předměty
– funkční repliku dobového tiskařského lisu
a model Litomyšle k roku 1540

- Ve 14 hodin ukázka funkčnosti tiskařského lisu

a práce prvních litomyšlských tiskařů
v 16. století
Komentované prohlídky
výstavy In monte Oliveti – Litomyšl
a knižní kultura jednoty bratrské v 16.
století
Sobota 7. září v 11.00 a 15.00 hod.

Max. kapacita 20 návštěvníků – doporučujeme
přihlásit se v IC Litomyšl: e-mail: ic@litomysl.cz,
tel.: 461 612 161

Rodný byt Bedřicha Smetany
Nabídka pro veřejnost zdarma:
- Stálá expozice představující domácnost Sme-

tanových v době narození našeho slavného
hudebního skladatele

- Hravé doprovodné programy pro děti a do-
spělé Proč bychom se netěšili… a Račte vstou-
pit, které vás provedou životem a dílem
Bedřicha Smetany

- Muzicírování s Bedříškem – možnost „muzicí-
rovat“ přímo v bytě slavného skladatele, při-
jďte si zahrát na historický klavír

Portmoneum – Museum Josefa Váchala je z dů-
vodu generální rekonstrukce uzavřeno.

René Klimeš

Filip
Sokol

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

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl

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

PIZZERIA
BELLA NAPOLI

Smetanovo nám. 91, Litomyšl • Tel. 461 612 767

PŘIJMEME
SERVÍRKU

Pracovní doba středa až sobota
!! neděle, pondělí a úterý volno !!

Mzda dle osobní dohody, 
minimálně 16 tisíc čistého

Na HPP, ale i na DPP, brigádně...

DÁLE PŘIJMEME
POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ

Veškeré další informace přímo v provozovně

21. ASTROVÍKEND

www.facebook.com/astrovikend
www.Astrovikend.cz 

LITOMYŠL – ZÁMEK – PIVOVAR
2. A 3. LISTOPADU 2019

Dny tajemna a zdraví
So 9 – 18 h, Ne 10 – 17h

Poradny. Prostor pro transformaci.
Astrologové, věštci. Alternativní medicína,

výklad karet a z ruky, feng-shui atd. 
Laura Janáčková, MUDr. David Frej, 

M. Foučková, Z. Blechová a další
Meditace šamanů – Peru, Mongolsko,

Filipíny. Přednášky. Dílny. Stánky. 
CK Autoturist 

– soutěž o čtyři pobytové poukazy

Kuchařská show racionální stravy
Klub zdraví v Litomyšli Vás zve na inspirující ku-
chařskou show racionální stravy – provází a vaří
Jana Konečná, R.S., ředitelka Institutu preven-
tivní péče o zdraví (www.zdraviarodina.cz).
Dozvíte se nejnovější vědecké informace o slo-
žení vyvážené zdravé stravy, jež je prevencí
řady dnešních nemocí. Naučíte se jak nahradit
oblíbené rizikové potraviny zdravými a chut-
nými. Obdržíte Kuchařku racionální stravy

a ochutnáte zdravé náhrady za mléko, jogurty,
čokolády, vejce, jitrnice, máslo a maso. Přijďte
si ověřit, že zdravé může být i chutné! 
Kde: Rodinné centrum Litomyšl, Toulovcovo ná-
městí 1163
Kdy: v pondělí 16. září v 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!

Za tým organizátorů Čestmír Šťovíček

Starodávný jarmark
V sobotu 21. září se bude v horní části Smeta-
nova náměstí od 8 do 17 hodin konat tradiční
Starodávný jarmark. V tento den bude Smeta-
novo náměstí neprůjezdné v části mezi budo-
vami České spořitelny a Domu sportu Stratílek.
Na jarmark bude navazovat svojí prezentací
Centrum volného času Litomyšl.
Je pozváno 100 řemeslníků s různými svými vý-
robky. Ty si můžete zakoupit, v několika přípa-
dech se pak i podívat na jejich výrobu. Můžete
například vidět předení na kolovratu nebo ko-
vání koně. O občerstvení účastníků se postará
Staročeská kuchyň paní Marušky a Mykologický

klub Litomyšl, bude také možné ochutnat trdel-
ník, valašské frgály i litomyšlské pivo, uzeniny,
sýry, fair trade výrobky, šťávy z čerstvého ovoce
a zeleniny, kávu a koláčky z Bobo kafe, burčák
nebo medovinu. 
Na pódiu před morovým sloupem se budou
o vaši zábavu starat:
8.30 – 9.30 – Dominik Veselý,
10.00 – 11.00 – dechová hudba Dolnovanka,
11.30 – 13.00 – hudební skupina Madam,
13.30 – 15.00 – country skupina Countrymeni,
15.30 – 17.00 – skupina Volnost.

Jaroslav Dvořák

Národní zahájení Dnů evropského dědictví
v Litomyšli Téma „Památky a zábava“

Kouzlo varhanní hudby
pro příjemné nedělní chvilky
Neděle je dnem volna, přijďte si odpočinout do
nádherných prostor chrámu Nalezení sv.
Kříže. Hudebník a skladatel Petr Jiříček vás
i v měsíci září potěší svým varhaním
mistrostvím i povídáním o samotném králov-
ském nástroji. Varhany jsou největší a mecha-
nicky nejsložitější hudební nástroj. Dokáží
vyplnit v podstatě jakýkoliv prostor a dodat
mu tak další rozměr vnímání. Každé varhany

mají svůj jedinečný zvuk, stejně jako ty, které
si můžete poslechnout každou neděli v 10.30
hod. v piaristickém kostele. V 11.00 hod. pak
následuje povídání přímo u varhan s Petrem
Jiříčkem a komentovaná prohlídka kostela.
Zájemci si mohou varhany pod vedením pana
Jiříčka vyzkoušet.
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Hana Kopecká, Zámecké návrší
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Výtvarná Litomyšl 2019 
21. 9. – 17. 11. 2019
Vernisáž výstavy: 20. 9. 2019 v 17.00 hod.
v domě U Rytířů
Výstava představí tvorbu šedesáti vybraných
profesionálních a amatérských výtvarníků se
vztahem k Litomyšli, prezentovat budou svá
díla Jaroslav Alt, Šárka Hrouzková, Jiří Dudycha,
Miluše Gloserová, Šárka Franková, Jana Krej-
zová, Vendula Látalová, Zdenka Olivová, Vladi-
mír Vích a další. Vernisáž výstavy se uskuteční
v pátek 20. září v 17.00 hod. v domě U Rytířů.
Výstava Výtvarná Litomyšl 19, někdy označo-
vaná také jako „salón“, je tradičně místem setká-
vání, inspirace a umělecké konfrontace. Svoji
aktuální tvorbu zde prezentuje šest desítek pro-
fesionálních i amatérských umělců různých ge-
nerací, kteří se vyjadřují v médiu malby, kresby,
grafiky, fotografie nebo sochy. Výsledkem pře-
hlídky je tak různorodý konvolut výtvarných
technik a tematických přístupů, který nemá v re-
gionálním kontextu obdoby. Výtvarná Litomyšl
19 navazuje na dlouholetou tradici litomyšlských
salónů, které zde probíhají již od roku 1987, a které
se volně inspirovaly tzv. Pařížskými salony.

Vystavená díla je možno v průběhu výstavy za-
koupit. Školním a dětským skupinám bude po
dobu trvání výstavy nabídnut doprovodný pro-
gram zaměřený na experiment v uměleckém
tvoření. 

Doprovodný program výstavy:
26. 9., 17.30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA a ne-
formální setkání se zastoupenými výtvarníky,
během něhož se výstavní prostory promění ve
výtvarný ateliér. (dům U Rytířů)
19. 10., 9.30, 12.00 VÝTVARNÁ DÍLNA: LUMINO-
GRAFIE (kresba světlem), díky improvizované
fotokomoře a experimentování se světelným
zdrojem vznikne řada neopakovatelných foto-
grafií. (dům U Rytířů)
31. 10., 17.30 KONCERT: VIKTORIE ČERNÍKOVÁ
zpěvačka s dechberoucím hlasem, jejíž talent
ocenili i v loňském ročníku Superstar. (dům
U Rytířů)
Bližší informace k doprovodným programům na
www.galerie.litomysl.cz.

Za Městskou galerii Litomyšl 
Zuzana Tomanová 

Litomyšlská
entomologie
a Fauna na poštov-
ních známkách
14. září – 24. listopad 2019
V pátek 13. září se bude v regionálním muzeu
od 17 hodin konat vernisáž dvou výstav.
První z nich – nazvaná Litomyšlská entomolo-
gie – seznámí návštěvníky s významnými před-
staviteli této vědy z Litomyšle a okolí, z nichž
někteří dosáhli celostátního významu a prosluli
také v zahraničí, jako např. František Klapálek.
Entomologii se však věnovali třeba i cestovatel
Josef Kořenský nebo kynolog Karel Podhajský.
Vystaveny budou nejrůznější pomůcky, nutné
k provozování této záliby, ale především velké
množství zajímavých zástupců hmyzí říše sbí-
raných místními entomology; a to z regionu,
České republiky i z exotických krajin celého
světa.
Druhá výstava – Fauna na poštovních znám-
kách – ukáže výběr poštovních známek ze
všech obydlených kontinentů, které zobrazují
různé živočišné druhy – od hmyzu přes ryby
a ptáky až po savce.
Autorem obou výstav, otevřených do 24. listo-
padu 2019, je Oldřich Pakosta, který zájemce
z řad veřejnosti osobně provede na komento-
vaných prohlídkách v neděli 6. října, v sobotu
26. října a v sobotu 9. listopadu, vždy od 14
hodin. Délka prohlídky dle zájmu účastníků.
Školy se mohou objednat na prohlídky s Lubo-
rem Urbánkem – alespoň týden dopředu – na
tel. 461 615 287 nebo 605 508 753 či na email
pokladna@rml.cz nebo chaloupka@rml.cz.
Délka prohlídky dle domluvy. Petr Chaloupka

17. květinová show
– přehlídka nejen
svatební floristiky
Chcete vidět chemické prvky úplně jinak? Z kvě-
tin a jiných přírodních materiálů? Díky nepře-
bernému množství barev a tvarů, které
poskytují řezané květiny, zosobní v první části
květinové show studenti Střední školy zahrad-
nické a technické Litomyšl chemické prvky
Mendělejevovy periodické tabulky a jejich vlast-
nosti. Průvodcem bude postava „šíleného“
vědce Mendělejeva, který právě před 150 lety
svou tabulku publikoval. Poté předvedou stu-
dentky a studenti naší školy moderní trendy
svatební floristiky. Přijďte se 19. září v 16 h in-
spirovat do Klášterních zahrad nebo jen pří-
jemně strávit čas. Za nepříznivého počasí se
akce koná na nádvoří zámku. Helena Kazdová

Kurz orientálního břišního tance
Pro ženy a dívky, které chtějí pro své zdraví
něco udělat, mám nabídku. Orientální tanec je
pro každou ženu zdravý, je doporučován gyne-
kology, ortopedy i neurology. V kurzu si procvi-
číte při příjemné hudbě celé tělo. Posílíte hlavně
zádové svaly a záda přestanou bolet. Získáte
sebevědomí a radost z pohybu. Neváhejte a při-
jďte se naučit základy orientálních tanců.

Kurz bude zahájen v pondělí 9. září v 19 hodin
v tanečním sále ZUŠ – Tunel Litomyšl.
Bližší informace a přihlášky:
mob. 728 684 634
email.: avokvarom@gmail.com
www.: www.amor-orient.com

Adriena Morávková

Vztahy podle Feng Shui
a předpověď životních cyklů
Zveme vás na první přednášku spojenou
s workshopem v Litomyšli, na téma „Vztahy
podle Feng Shui a předpověď životních cyklů“.
Jedná se o nejstarší, téměř 5000 let starou
techniku z čínské astrologie. Na přednášce se
dozvíte o psychologických archetypech našich
osobností podle 5 elementů a také o pravidel-
ných cyklech, které se v životě každého z nás
střídají. Jednotlivé archetypy spolu mají různé
vztahové vazby a podle toho to pak vypadají
vztahy mezi partnery, rodiči a dětmi i třeba
vztahy na pracovišti. Bylo vaše dítě minulý rok

plné elánu a letos je mrzuté a nechce chodit na
kroužky? Anebo naopak? Možná je to v pořádku
a dozvíte se proč. Jako malý dárek si na konci
odnesete popsaný svůj vlastní typ osobnosti
podle čínské astro-psychologie a předzvěst ži-
votních témat a cyklů na celý život. Výukové
materiály jsou v ceně workshopu (250 Kč /
osobu). Akce proběhne v úterý 17. září 2019, 18–
20h, v Centru Spontanea Litomyšl. Registrace
díky kapacitě nutná předem. Více na
www.fengshuistudio.cz. Těšíme se na vás!

Tomáš Ondrák

60 vystavujících, 60 pohledů na výtvarný svět
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Cestopis, historie
a divadlo 
v Husově sboru
Po čase prázdnin se od září v Husově sboru v Li-
tomyšli přes týden opět rozběhnou nejen pra-
videlné biblické hodiny a setkání dětí, ale
připravili jsme také několik dalších zajímavých
pořadů otevřených všem zájemcům.
V úterý 10. září v 18.00 hod. bude naším hostem
Regina Bircher, která zde již měla velmi zajíma-
vou přednášku o Švýcarsku. Tentokrát nám slo-
vem i obrazem přiblíží své zážitky z Tanzanie
z třítýdenní cesty po zemi Masajů pod titulem
„Jak (ne)cestovat v období dešťů“.
Ve středu 18. září v 17.30 hod. jste pak do Hu-
sova sboru srdečně zváni na povídání a besedu
o historii nedalekého Růžového paloučku u Mo-
rašic, kterou povede Ing. Milan Janecký.
V úterý 1. října v 18.00 hod. nás po nějakém
čase zase navštíví Teátr Pavla Šmída se svou
novou „Zapomenutou pohádkou“. Kdo jste vi-
děli jeho Pohádku z budíku a Větrnou pohádku,
dobře víte, že se při těchto pohádkách baví
nejen děti, ale že zaujmou svým poselstvím
a humorem i dospělé. Díky finanční podpoře
města Litomyšle je vstupné dobrovolné.
Srdečně vás zve a na setkání s vámi se těší

za NO CČSH v Litomyšli Štěpán Klásek

Climate Change
- The Facts
Zveme vás na promítání filmu od BBC- Climate
change - The Facts. Promítání se uskuteční
11. 9. v 17.00 hod. ve Sloupovém sále zámeckého
pivovaru. Tento film popisuje pohled Davida
Attenborougha na fakta kolem změny klimatu
probíhající v dnešním světě se zaměřením na
probíhající známá i budoucí nebezpečí. 
Spoluorganizátorem je Zámecké návrší, kte-
rému bychom chtěli touto cestou poděkovat.
Dominika Střasáková, Agnes Vopařilová,
Vendula Nováčková

Soňa Červená
zpívá a vypráví...
Srdečně vás zveme na setkání se světoznámou
operní pěvkyní a herečkou Soňou Červenou,
které se bude konat ve čtvrtek 26. září 2019 v 19
hodin ve Smetanově domě v Litomyšli v rámci
Litomyšlských hudebních večerů.  
V unikátním písňovém recitálu Soni Červené za
doprovodu vynikajícího klavíristy Karla Košárka
zazní mimo jiné  skladby Bohuslava Martinů, Ji-
řího Červeného a dalších. Součástí programu je
také mluvené slovo. Soňa Červená pochází ze
slavného rodu. Je dcerou spisovatele a kabare-
tiéra Jiřího Červeného, který byl v prvorepubli-
kovém Československu zakladatelem kabaretu
Červená sedma. Pro divadlo ji objevili Jiří Vosko-
vec a Jan Werich, kteří ji obsadili do muzikálu Di-
votvorný hrnec. 
Červená zpívala v nejvýznamnějších operních
domech, v San Francisku byla rekordních 11
sezon. Mimořádné výkony podávala v operách
Richarda Wagnera a Leoše Janáčka. Její nejslav-
nější rolí byla Carmen. Jiřina Macháčková

Ze Žďárce až na Antarktidu
Ing. Markéta Pokorná, Ph.D., ze Žďárce u Seče,
narozená v roce 1980, je dosud jedinou Češkou,
která pracovala na německé vědecké stanici
v Antarktidě, pojmenované po geofyzikovi
Georgovi von Neumayerovi „Neumayerova sta-
nice“. Markéta zde strávila celý rok 2011 v týmu
devíti polárních vědců a techniků. 
Výzkumná stanice, která se stala na celý rok
jejím domovem, je od Žďárce vzdálená 13 506
kilometrů. Na stanici vědecký tým prováděl pro-
jekty mezinárodního významu. Denní rutinou
byla registrace a lokalizace zemětřesení a ode-
sílání dat z infrazvukové stanice. Měření směru
magnetického pole pomocí teodolitu a magne-
tometru bylo prováděno v laboratoři zapuštěné
v ledu. Měření tloušťky mořského ledu, pak 8
hodin stravených na skútru, vrtáním, měřením
a dokumentováním každých 14 dní v zálivu
Atka. Monitorování antarktických oblastí slouží
například pro studium globálního oteplování.
Teploty se v Antarktidě pohybují kolem 40

stupňů pod nulou. Rychlost větru se pohybuje
v rozmezí 10 – 100 km/h. Při 100 km/h vás vítr
na zem nepustí. V polárním obleku se dá venku
vydržet několik hodin. Jen fotografování v níz-
kých teplotách je složité – trvá několik sekund,
než vám začnou mrznout prsty. Rovněž setkání
s tučňáky císařskými a Weddellovými tuleni
bylo velkým zážitkem.
Polární noc začala 20. 5. 2011 a úplně celou zá-
kladnu přikryla. V jejím středu byla pouze jedna
hodina šera kolem poledne. Slunce uviděli na
horizontu opět až 23. 7. 2011. Noční obloha je
nádherná, dá se jasně sledovat Mléčná dráha,
souhvězdí Jižní kříž, předhánějící se satelity i po-
lární světla. Tým si po celý rok užíval nejčistšího
vzduchu na světě.
Na tyto všechny zážitky bychom vás chtěli po-
zvat. Fotografie, které až do konce října zdobí
kavárnu Bobo Cafe, jsou velmi zajímavé, ta-
jemné, ale i poučné. 

Jitka Bobková, Bobo Cafe Litomyšl 



Atelier Štěpán / Doteky
5. říjen – 3. listopad 2019
„Jsem architekt a hmota a její dotek je pro mne
prostředkem tvoření a zkoumání. Dotekem se
hmoty uvádějí v pohyb, mění se jejich energie,
jsou na začátku chemické reakce. Dotek každé
dvojice je známkou napětí. Nejznámějším dote-
kem v umění je Michelangelovo stvoření
Adama, kdy ukazováčky obou postav – Boha
Otce a Adama – jsou v poloze přesně před se-
tkáním. Velmi intenzivní přicházející krátký oka-
mžik, ve kterém Adam dostane život.
Dotek je spojený s hmatovým vjemem, může
být ale i jiný. Třeba milostný, emocionální nebo
symbolický. Dotek může symbolizovat propo-

jení či akt předání, poselství. Třeba pasování na
rytíře, kdy se král dotýká svým mečem ramene
pasovaného hrdiny a tímto dotekem nabývá ab-
straktní akt reálného rozměru – je symbolický
a zároveň jasný. Je to akt předání práv a povin-
ností, který se letmým dotekem stvrzuje. Totéž
můžeme sledovat při vkládání rukou při biřmo-
vání a kněžských slibech. Předávání, přenos
a poselství, které se odvíjí nepřetržitě už dvě ti-
síciletí od Ježíše. Skrývá se v něm něco za hra-
nicí hmotné skutečnosti. Dotek má tedy
v našem vnímání veliký význam, který se z při-
rozeného přenáší do symbolického. I záznam
myšlenky, rukou psaný text, vzniká na hrotu
tužky běžící po papíře.
Dotek je i tématem výstavy ilustrovaný na stav-
bách – hymnus viva a memento mori (chvaloz-
pěv života a pamatuj na smrt).“

Marek Štěpán

Výstava představí práci architekta Marka Ště-
pána a jeho ateliéru, který se specializuje na
sakrální architekturu. Oceňovaný autor realizo-
val v Litomyšli rekonstrukci piaristického kos-
tela. K jeho nejznámějším dílům patří kostel sv.
Václava v Sazovicích, který byl zařazen mezi
deset nejlepších staveb na světě za rok 2017.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 4. října

v 17.00 hodin v prostorách Regionálního muzea
v Litomyšli. Navštívit výstavu bude možné do
3. listopadu. 

Komentovaná prohlídka výstavy a piaristic-
kého kostela s arch. Markem Štěpánem
sobota 5. října v 10.00 hodin
Výstavou a následně piaristickým kostelem Na-
lezení sv. Kříže v Litomyšli nás provede člověk
nejpovolanější – architekt Marek Štěpán, autor
nedávné celkové obnovy tohoto monumentál-
ního chrámu.
Na komentovanou prohlídku není nutné objed-
nání předem, vstupné zdarma (po zaplacení
standardní vstupenky na výstavu).
Výstava a její doprovodný program je součástí
celoměstského projektu oslav Světového dne
architektury        Foto Boys plays nice
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Beseda s Tomášem
Hajzlerem na téma
Dobrý život 
v dnešním světě
2. října se v aule litomyšlského gymnázia usku-
teční beseda Tomáše Hajzlera známého blogera
a autora knih. Tomáš se bude věnovat otázkám
Jak skutečně žít tam, kde člověk často pouze
bydlí? Jak žít místo toho, abychom na život vět-
šinu času pouze vydělávali? Jak si nastavit
vlastní ekonomiku na principech soběstačnosti
a spolupráce s ostatními tak, aby se člověk
mohl věnovat většinu času tomu, co ho opravdu
těší? Jak vychovat zdravé a šťastné děti? Jak žít
DOBRÝ ŽIVOT? A také: jak se postavit k hroz-
bám blízkého zítřka jako je především ekolo-
gická krize? 
Tomáš Hajzler se věnuje vedení seminářů, baví
ho také vystupování na konferencích a vyso-
kých školách. O svobodě v práci píše již léta
blog – PeopleComm. Stejně tak v angličtině –
Freedom at Work. Pustil se také do života na
volné noze – Freelance a do životního stylu –
Kde domov můj?. Najdete ho na Facebooku,
LinkedInu a Twitteru. O jeho cestě za svobodou
si přečtěte např. ve Zpovědi krysího závodníka.
S Tomášovými názory se můžete seznámit 
například na blog.tomashajzler.com.
Předprodej vstupenek Informační centrum, 
Litomyšl. tel 461 612 161, na e-mailu
milam28@seznam.cz nebo na tel. 605 147 812

Tomáš Hajzler

Pravidelný kurz bubnování na africké bubny
djembe a basové bubny otevírá letos pošesté
v Litomyšli muzikoterapeut, bubeník a výrobce
bubnů Pavel Jasanský ze Zeměznění. Opět dává
dohromady novou skupinu začátečníků, pokra-
čuje i skupina mírně pokročilých. Chcete-li se
tedy pustit do něčeho nového, chodit bubnovat,
užívat si aktivní odpočinek ve fajn partě lidí,
navíc s hudbou, máte právě příležitost. V Lito-
myšli se bubnuje každé pondělí v Centru Spon-
tanea (Smetanovo nám. 77). Začátek je
v pondělí 30. září v 18 hodin.
Setkání s bubnování pořádá Zeměznění (Bety
a Pavel Jasanští) na různých místech osmým
rokem. Proč „prožitkové“ bubnování? Není to
klasický kurz, ale také to není „jen” bubnovací
kruh. Dostanete tu základy hry na djembe i pro-

stor pro vlastní improvizaci a zkoušení. Nechybí
ani společné hraní, kdy si můžete zavřít oči a jen
tak být se sebou, se skupinou a s bubnem či
dalšími netradičními nástroji.
Přijďte se podívat a rozhodněte se, zda vás
bubnování s Pavlem bude bavit. I tak prosím
vyplňte přihlášku na webu zemezneni.web-
node.cz. Půjčení nástrojů je v ceně kurzu. Nic
tedy nepotřebujete. Ani hudební vzdělání, ani
předchozí zkušenost. Hrát na buben je příjemná
aktivní relaxace, moderní cesta k regeneraci
těla i duše. Zameškané předplacené hodiny si
můžete nahradit v Chrudimi či Vysokém Mýtě.
zemezneni.webnode.cz;
www.facebook.com/zemezneni/
alzbeta.jasanska@gmail.com

Alžběta Jasanská

Pojďte se naučit bubnovat

Zábavná floristika
pro dospělé

Letos poprvé Stře-
disko volného času
(dříve DDM) otvírá
nový kroužek pro
dospělé Zábavná
floristika. Je určena
pro ty, kteří jsou
tvořiví, rádi pracují
s přírodními mate-
riály, zajímají je ře-
zané rostliny ze
zahrádky i z pří-
rody a chtěli by se

dozvědět více o tom, jak je správně zpracovat
a vytvořit zajímavá aranžmá do interiéru i ex-
teriéru pro různé příležitosti.
Na setkání v říjnu se těší lektorka 

Eva Klabanová



ArchiMyšl dětem a jejich rodičům
V rámci svátku světového dne architektury Ar-
chiMyšl připravilo Zámecké návrší dva víken-
dové workshopy určené rodinám s dětmi. Dne
5. 10. od 10.00 se v zámeckém pivovaru usku-
teční workshop Pojďme si hrát na architekty!,
který povedou studenti Fakulty architektury
VUT. Hra, tvoření a další aktivity budou věno-
vány tématům jako prostor, světlo, materiál,
funkce, urbanismus a plánování měst, vliv lid-
ských počinů na krajinu, konstrukce, spolu-
práce, nebo význam smyslů ve vnímání okolí.
Cílem workshopu je podpora všech smyslů
v prožívání architektury, sjednocení představi-
vosti a inteligence, vnímání vlivu lidské činnosti
na životní prostředí prostřednictvím architek-
tury a také přispění k rozvoji budoucích profe-
sionálů, kterým záleží na svém okolí, bez ohledu

na to, jaká bude jejich profese. Workshop bude
pro děti dvou věkových skupin 6-8 a 9-12 let.
V neděli 6. 10. se od 14.00 v chrámu Nalezení
sv. Kříže uskuteční workshop s Vandou Štěpá-
novou na téma architektonická výzdoba kos-
telů. Manželka v Litomyšli dobře známého
architekta Marka Štěpána, který je autorem re-
konstrukce chrámu připraví kreativní činnosti
pro všechny věkové skupiny, včetně rodičů na
témata jako je konstrukce, vitráž a zařízení kos-
tela. Ať už  žijete přímo v Litomyšli, v okolí, nebo
pouze navštívíte město, kde architektura je be-
zesporu velkým tématem, neváhejte přivést své
potomky a užít si společné tvoření naplno
v rámci ArchiMyšle 2019, jste srdečně zváni.

Helena Marie Hendrych, Zámecké návrší
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Letošní ArchiMyšl bude také ve znamení oslavy 20. výročí
zápisu zámeckého areálu Litomyšl na Seznam UNESCO

I letos se povedlo do Litomyšle pozvat známá
jména na poli architektury. Architekt Marek
Štěpán chystá v Regionálním muzeu Litomyšl
výstavu: Ateliér Štěpán / Doteky.  Touto výsta-
vou i piaristickým chrámem, zrekonstruova-
ným podle jeho návrhu, vás pan architekt
provede osobně.
Díky nově navázané spolupráci s fakultou ar-
chitektury brněnského VUT na pomyslný se-
znam ArchiMyšle přibudou další jména
uznávaných architektů. Mezi pozvanými hosty
bude pan architekt Miroslav Šik, architekt če-
ského původu žijící a tvořící ze Švýcarska, ve-
doucí Ateliéru architektonické tvorby AVU
a mladí čeští architekti z ateliéru ORA. Zahra-
niční architektonickou tvorbu budou reprezen-
tovat zástupci portugalského ateliéru Fala. Tito
všichni přednesou krátké kreativní přednášky,
které budou zakončeny představením úspěš-
ného projektu Litomyšlského architektonic-
kého manuálu (LAM). Prezentací LAM nás
provede Anna Waisserová a Martina Zuzaňá-
ková, ředitelka Městské galerie – organizace,
která architektonický manuál pro Litomyšl re-
alizuje. 
Besedu Na pivo s architekty bude moderovat
děkan Fakulty architektury VUT Brno Jan Kris-
tek a pozve k diskuzi pana architekta Šika, ar-
chitekty z ateliéru ORA i Fala ateliéru.
Tématem bude často opakující se a aktuální
moderní architektura v kontextu památek
UNESCO, ale i jakéhokoliv místa s bohatou his-
torickou zástavbou.
ArchiMyšl je určena pro laickou i odbornou ve-
řejnost napříč věkovými skupinami. Ke zmiňo-
vané výstavě architekta Štěpána přibude
i výstava prací studentů fakult architektury
VUT Brno i pražského ČVUT v zámeckém pi-
vovaru. V Galerii Zdeněk Sklenář budou vysta-
veny výsledky společného workshopu Město
je co?, na kterém se podílely FA VUT Brno
a Výtvarné studio Dolní Újezd spolu s umělci
z Litomyšle a blízkého regionu. V Galerii
Pakosta pak můžete shlédnout výstavu Ateli-

éru Toman – Jemelka: Já a prostor pro umění.
Tradicí ArchiMyšle jsou komentované pro-
hlídky. Ani letos nebude chybět oblíbená pro-
jížďka po stavbách moderní architektury
v Litomyšli. Provede vás městská architektka
Zdeňka Vydrová. Těšit se můžete na stavebně
– historickou prohlídku litomyšlského zámku
Za příběhem zámku nebo komentovanou pro-
hlídku výstavy ExCitace v kostele Nalezení sv.
Kříže s jejím autorem Danielem Peštou a kurá-
torkou Terezií Zemánkovou. Poprvé letos se
chystá komentovaná prohlídka litomyšlskými
kostely, jak architektura kostelů odráží víru lidí
své doby. Společně vás provedou faráři lito-
myšlských církví.
Sami pak budete moci navštívit například uni-
verzitní knihovnu. Pro děti je připraven work-
shop vedený studenty architektury Pojďme si
hrát na architekty! nebo Architektem kostela.
Druhého workshopu vedeného Vandou Štěpá-

novou se mohou zúčastnit i dospělí zájemci.
Nechte se tedy pozvat na letošní ArchiMyšl,
sledujte podrobný program a nezapomeňte, že
na některé akce je doporučená, někdy i nutná
rezervace. Kde si můžete svou účast objednat,
naleznete též na programech zveřejněných
před akcí.
Do přípravy programu 8. ročníku ArchiMyšle se
zapojila řada organizací. Poděkování patří pří-
spěvkovým organizacím Zámecké návrší,
Smetanův dům, Regionálnímu muzeu v Lito-
myšli, zámku Litomyšl a samozřejmě i FA VUT
Brno a ČVUT Praha. I tato akce je ukázkou
toho, že díky spolupráci několika subjektů
mohou vzniknout zajímavé projekty, které mají
potenciál přilákat do našeho města nové náv-
štěvníky. Aktuality z příprav oslavy Světového
dne architektury můžete sledovat také na fa-
cebooku. Jana Macková,

odbor kultury a cestovního ruchu

Ve dnech prvního říjnového víkendu a následujícího pondělí (4. – 7. října) proběhne již tradiční
ArchiMyšl. Program plný architektury se připojí ke Světovému dni architektury a zároveň
pokračuje v připomínce 20. výročí, kdy byl zámecký areál Litomyšl zapsán na Seznam
UNESCO. Čekají nás komentované prohlídky a pro veřejnost otevřená zajímavá místa ve
městě, a to i ta, kam se běžně během roku nedostanete. Na programu je přehršle vernisáží
a následných výstav, program pro děti, přednášky pro nejen odbornou veřejnost a tradiční
beseda Na pivo s architekty. 

Muzikohrátky zvou
miminka i batolata
do světa hudby
Pootevřít svému děťátku dveře do světa hudby
mají letos poprvé příležitost maminky v Lito-
myšli. Od října tu začínají Muzikohrátky s pr-
ťátky určené dětem od 6 měsíců do dvou let
(skupinka 6–12měs., 12–18měs., 18–24 měs.).
Na prožitková setkání zarámovaná hudbou
v bezpečném prostředí zve muzikoterapeutka
Mgr. Alžběta Jasanská Melkusová ze Země-
znění.
Pravidelná úterní setkání startují 1. října
v 9 hodin. Maximální počet dětí stejného věku
ve skupince je šest. Informace a přihlášky na-
jdete na zemezneni.webnode.cz. S dotazy se
obracejte na 606728504, alzbeta.jasanska@
gmail.com. Alžběta Jasanská



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

a instruktorů, a to za doprovodu básniček a pís-
niček. Do kurzů je možné se hlásit od 6 měsíců
do 6 let. Děti jsou do skupin rozděleny podle
věku a pokročilosti. Informativní beseda pro
nové zájemce proběhne 13. září v 15.30 h. v Ro-
dinném centru v Litomyšli. Podzimní blok začíná
již 21. září 2019.
Plaveme každou sobotu dopoledne a NOVĚ VE
ČTVRTEK odpoledne v Městském bazénu v Li-
tomyšli. Rezervace na tel. 739 627 214, 777 113 173,
vasrmanek@post.cz, www.vasrmanek.cz.
Těšíme se na Vás.

Iva Sedláčková
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Místo: město Litomyšl + integrované obce
Termín: 16. 9.  –  17. 9. 2019
Druhy odebíraných odpadů: Akumulátory
(včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené
oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla, spo-
třební chemie z domácností, vyřazené léky,
znečištěné textílie, železné nebo plastové obaly
znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky,
televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Harmonogram svozu
Pondělí 16.9.:
15.00 – 15.15 Nedošín
15.25 – 15.40 Kornice
16.00 – 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 – 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 – 17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště

Úterý  17.9.:
15.00 – 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 – 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 – 16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05 – 16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25 – 16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

J. Gestinger 

Mobilní svoz 
nebezpečného
odpadu  

Nesprávná elektrická instalace
Elektrická energie je naším všestranným po-
mocníkem, který převzal většinu prací v našich
domácnostech. Přijměte několik otázek našeho
malého testu jako návod, jak se nezařadit mezi
ty, jimž elektrický proud posloužil v negativním
smyslu.
První otázka je určena majitelům rodinných
domků či bytů. Kdy jste naposledy za přítom-
nosti odborníka kontrolovali stav elektroinsta-
lace. Preventivní prohlídka pomůže zabránit
vzniku požáru.
Další otázka patří všem, kdo má elektrické ob-
vody ještě jištěny tavnými pojistkami. Používáte
vždy jen správně dimenzované pojistky? Nebo
je sami opravujete? Většina samozvaných od-
borníků postupuje tak, že tavný element na-
hradí z jakési snahy po trvanlivosti průřezem
silnějším. Zapomíná přitom na původní účel po-
jistky, chránit obvod proti přetížení sítě. Nepře-
ruší přívod proudu a může dojít mimo jiné
i k požáru. Proto pojistky nikdy neopravujte, ale
nahraďte je novými předepsané hodnoty.
A co přívodní šňůry ke spotřebičům? Zacházejí

s nimi i vaše děti? Podcenění zdánlivé malič-
kosti může mít účinek elektrického křesla, na
které se odsuzujeme vlastní nedbalostí. To platí
i pro nejrůznější provizória při stavebních úpra-
vách, pro zapojení spotřebičů na motorový
proud nebo pro osvětlení.
Podmínkou účinné ochrany před bleskem je ne-
porušený svod hromosvodu a správně prove-
dené zemnění. Jestliže hromosvod svede
atmosférický výboj o napětí dosahujícím mili-
ónu voltů, je třeba zajistit odbornou revizi a pří-
padnou opravu, abychom při další bouřce nebyli
odkázáni už jen na zásah hasičů. Navzdory
dobré víře zde totiž hromnička mnoho nepo-
může.
Těm, kteří si nemohou na položené otázky od-
povědět bez začervenání, chceme závěrem po-
přát, aby stačili odhalené závady včas odstranit.
Vždyť víte, že špatný stav elektroinstalace, ne-
odborné zásahy a nedodržení standardů  ne-
chává dokořán otevřené dveře nejen velkým
hmotným škodám, ale především ohrožuje lid-
ské zdraví a životy. Karel Zeman

na všechny předem
objednané kytice

Těšíme se na vás.
Hezký den vám přeje tým
květinářství Flowerbed s.r.o.,
T.G. Masaryka 1240, Litomyšl
tel. 463 351 456

10% SLEVA

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

RESTAURACE „SLUNCE“ LITOMYŠL 
přijme

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
DÁLE PŘIJMEME 

POMOCNOU
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

(nástup možný ihned)
Nabízíme práci na HPP, nebo brigádně

Bližší info: tel. 603 228 082, 
nebo přímo v restauraci

Přehlídka středních škol Svitavy 2019
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Svita-
vách pořádá za účasti středních škol okresu Svi-
tavy a vybraných středních škol z jiných regionů
v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách
Přehlídku středních škol 2019.
Přehlídka SŠ se koná ve čtvrtek 17. října 2019,
pro veřejnost v době od 9.00 do 17.00 hod. v pří-

zemí Střediska kulturních služeb města Svitavy
(Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pra-
covníky, výchovné poradce a všechny, kteří
chtějí získat přehled o nabídce vzdělávání
v našem regionu. Barbora Kabátová, 

ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy

www.facebook.com/litomysl.lilie

Upozorňujeme přispěvatele a inzerenty na to,
že termín uzávěrky Lilie pro otištění textů a in-
zerce je 21. dne v měsíci. Více informací k pra-
vidlům zpravodaje a ceníku inzerce naleznete
na webu www.litomysl.cz, případně vám je rádi
poskytneme telefonicky či osobně. Kontakty na
redakci Lilie najdete v tiráži na poslední straně
vydání. -red- 

Uzávěrka Lilie je 
21. dne v měsíci



O úžasné škole, paní učitelce, o inkluzi a vděku… 
„Mami, kdy už pojedu za paní učitelkou Len-
kou?“… Měli jste to každý den o prázdninách
taky tak? Miluje vaše dítě svoji paní učitelku a vy
víte, že ona jeho taky? Cítíte upřímný zájem
o vaše dítě, ptá se paní učitelka po jeho zdra-
votním stavu v době, kdy je nemocné a nechodí
do školy, vzdělává se sama, aby našla cesty
k efektivnějšímu vzdělání vašeho dítěte, je
ochotná naslouchat vám a zabývat se potře-
bami vašeho dítěte i mimo svou pracovní dobu?
Nám se tento sen a očekávání každého rodiče
při vstupu dítěte do školy splnil, my to štěstí
máme. Mluvím o paní učitelce Speciální zá-
kladní školy Litomyšl Mgr. Lence Vackové.
Chtěla bych jí touto cestou vyjádřit svůj velký
vděk a obdiv. Moje dcera Anežka – středně
těžká mentální retardace, atypický autismus –
ji miluje a má za vzor už druhým rokem. Dva
roky trpělivosti, zájmu, pomoci, hledání cest
k úspěšnému vzdělávání, k upřesnění diagnózy,
humoru, nadlehčení ne vždy lehkých situací, do
kterých se paní učitelka Lenka s partou jí svě-
řených dětí vesměs s kombinovaným postiže-
ním denně dostává. (A tajně si přeji takovou
paní učitelku i pro ostatní své děti v běžné zá-
kladní škole...) Chtěla bych poděkovat celému
skvělému kolektivu litomyšlské speciální školy
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Vila Jindra už 15 let sebevědomou
součástí moderní Litomyšle
V roce 2004 otevřela po rozsáhlých úpravách
Farní charita Litomyšl na Dukelské ulici centrum
Respitní péče Jindra. V pátek 27. září 2019 si od
14 hodin tuto významnou událost můžete přijít
přímo na „místo činu“ připomenout s námi. Sr-
dečně Vás zveme!
Jen máloco je tak kulturně podmíněno, jako
koncept domova. Ve stáří se ale domov často
stává místem péče. Domácí péče představuje
řadu úskalí pro pečovaného i pečujícího. Seni-
oři u nás dávají přesto nadále jednoznačně
přednost pobytu doma a v případě potřeby
spoléhají především na pomoc rodiny. Právě
pro ni je tady už 15 let služba úlevové péče Re-

spitní péče Jindra Farní charity v Litomyšli.
K vděčnosti nás vede nejen současný stav bu-
dovy a jejího okolí, ale především neutuchající
zájem rodin a ocenění odborné veřejnosti.
(Např. v roce 2015 byla Vila Jindra nominována
na cenu v rámci společenských inovací Sozial-
Marie apod.). Díky vícezdrojovému financování
a podpoře laskavých partnerů a dárců se nám
daří udržovat péči na vysoké úrovni – ročně tak
pomáháme až 60 rodinám z celého Pardubic-
kého kraje. Za uplynulých 15 let budova pro-
chází postupnou rekonstrukcí; revitalizace se
dočkala i rozsáhlá okolní zahrada. Příběh to-
hoto krásného místa, které dnes ožívá díky

službám Farní charity Litomyšl, můžete také
sledovat v Litomyšlském architektonickém
manuálu. Těšíme se, že poslední zářijový pátek
u toho budete s námi!

Martina Soukupová, Fundraising a PR

Řádková inzerce
Koupím Simson enduro nebo elektronik s do-
klady, i nepojízdný. T: 737826138 • Daruji velice
zachovalou sedací soupravu (sedačka + 2
křesla), světle zelené barvy za vlastní  odvoz,
T: 607744568. • Prodám kopírovací stroj Canon
IR 2520 – multifunkční A 3 kopírování, tisk, ske-
nování, duplexní jednotka, horní podavač , rok
uvedení do provozu 2011,  servis zajišťuje místní
firma, cena 7000 Kč. Volejte na  T: 724 553 810
• Prodám kachlový sporák na uhlí a dřevo,
trouba, 2 uhláky, funkční, zachovalý cena 3000
Kč, dále prodám malá litinová kamna na pevná
paliva, velmi výhřevná, možnost použít k drob-
nému vaření či ohřevu vody. Cena 1000 Kč. Vo-
lejte na  T: 724553810 • Prodám motorku Aprilia
Pegaso 650 z roku 2004 najeto 17430 Km, tech-
nická kontrola 08/2018. Velmi dobrý stav.
T: 602351480. • Prodám hračku šicí stroj
zn. Piko (NDR) za 450 Kč. Dále prodám lustr, re-
plika secese na řetízcích zelená barva květy slu-
nečnice za 450 Kč a skleněný demižón na víno
za 200 Kč.  T: 739307646. • Koupím starý noční
stolek s mramorovou deskou za rozumnou cenu
a staré hodiny zasazené v mramoru.
T: 739307646

za laskavost, optimizmus a neutuchající energii,
se kterou pracuje s handicapovanými dětmi.
Jmenovitě dále děkuji panu řediteli Mgr. Janu Ja-
nypkovi, asistentům v Anežčině třídě Pavlovi
Kusému a Zuzaně Lorencové Vomočilové,
paním učitelkám Mgr. Věře Pechancové, Kláře
Dimitrovové, Dis., Bc. Haně Kovářové, děkuji
paní školnici Aničce Miklové a všem dalším uči-
telům a asistentům, kteří nás každý den vítají
s úsměvem, tolerancí, trpělivostí a nemají
s ničím problém... 
Zároveň bych chtěla psát o svých obavách
o další fungování litomyšlské speciální školy,
jejíž chod a udržení ohrožuje tolik diskutovaný
projekt inkluze. Nechci zde rozebírat dopad in-
kluze na základní školství, jeho nedomyšlenost
a zápory, tlumočit názory kolegyň a kamarádek
učitelek v běžných školách. Chci mluvit jen
sama za sebe, za rodiče dítěte s postižením,
který se cítí inkluzí tlačen do kouta. Bojím se,
že mě inkluze připraví o možnost volby, kte-
rou jsem ostatně měla i před jejím započetím.

Já jsem se rozhodla svěřit vzdělání Anežky do
rukou speciálních pedagogů, kteří mají pro tuto
práci patřičné vzdělání, dělají ji dobrovolně
a s láskou. A nelituji, vidím, že jsem zvolila
dobře, přestože každý den dojíždíme z Dolního
Újezda. Měla bych o tuto svoji možnost přijít?
Mám se bát o existenci naší školy v dalším škol-
ním roce? Děsí mě představa zařazení nezařa-
ditelné Anežky do běžné třídy základní školy
s počtem dvaceti dětí a jednou paní učitelkou
bez zkušeností, bez času a prostoru, bez nala-
dění na ni, v lepším případě s asistentem, který
alespoň přičichl k pedagogickému vzdělání. Li-
tuji předem všechny zúčastněné, Anežku, paní
učitelku i ostatní standardní děti… Pevně do-
ufám, že moje obavy se projeví jako liché, že
zvítězí zdravý rozum a projekt inkluze skončí
dříve, než neodvratně poškodí existenci speci-
álních škol… 
Přeji všem dětem a učitelům hladké a radostné
vyplutí do nového školního roku a ještě jednou
velké DĚKUJI.    Iva Hápová

více na  www.hrg.cz

Co vás čeká:  pomocné práce v knihárně
– balení zakázek, pomoc u strojů, aj.

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

Nástup možný ihned

hledáme • studenty středních škol
• maminky na mateřské dovolené
• důchodce 

brigáda v tiskárně

Úvazek – dohoda
o provedení práce,
ranní nebo 
odpolední směna 



Florbal Litomyšl pořádá nábor nových hráčů a hráček
V pátek 6. září se v 13.30 hod. v městské spor-
tovní hale uskuteční florbalový nábor pro děti
od 6 do 12 let. Baví vaše dítě pohyb, je rádo
s ostatními dětmi a chce se naučit něco no-
vého? Přijďte si to s ním zkusit. Tréninky jsou
zaměřeny především na všeobecný rozvoj po-
hybových schopností a obratnost dítěte, ale
samozřejmě také na osvojení základů florbalu.
Nechybí ani dostatek soutěží a her, protože se

snažíme, aby sport děti především bavil. Hle-
dáme děti v kategoriích přípravka (2011–2012),
elévové (2009–2010) a mladší žáci (2007–
2008). Nabízíme skvělý kolektiv, milé
a ochotné trenéry a především spoustu zá-
bavy, kterou si vaše dítě užije. Tréninky pří-
pravky a elévů budou probíhat v úterý od 15.00
do 16.30 hod. a pátky od 13.30 do 15.00 hod.
Mladší žáci budou trénovat v pondělí od 15.30

do 17.00 hod., středy od 15.30 do 17.00 hod.
a pátky od 15.00 do 17.00 hod. Pokud by se
vám nehodil termín náboru, je možné přijít si
florbal vyzkoušet kterýkoli tréninkový den.
V případě dotazů se na nás nebojte obrátit na
čísle 605 135 673. Těšíme se na Vás.

Tomáš Doubek

Nábor karate
Samurai klub bojových umění a sportů se již
mnoho let věnuje přípravě našich ratolestí v ob-
lasti rozvoje koordinačních a pohybových
schopností. Od září tohoto roku pořádáme
nábor nových členů různých věkových kategorií
do oddílu karate. Budeme se věnovat rozvoji je-
jich obratnosti, pohyblivosti a fyzické kondice
formou pestrých cvičení a her. Naučíme je sou-
středit se na jednoduché úkoly v kolektivu, roz-
víjet cit pro pohyb, prostor a rovnováhu, učit
základní techniky karate a prvky sebeobrany.
Samozřejmě nebude chybět dodržování pravi-
del a vedení k disciplíně. Disciplína, přísná eti-
keta, sebevědomí, ovládání vlastní agresivity,
vyrovnanost, to vše se je budeme snažit naučit.
Tyto návyky se jim jistě budou hodit v jejich bu-
doucím životě.
Vedení dětí se budou věnovat instruktoři s dlou-
holetou praxí. Nábor začínáme 11. září každou
středu od 17:00 hod. na Cvičebním sále Veselka,
T. Novákové 64, Litomyšl. Bližší informace zí-
skáte na tel. 775 99 88 69, kohak@lit.cz.
    Lenka Seklová

Přijďte si zacvičit s mistryní světa v karate!
Litomyšlský oddíl karate vy-
choval za svou více než
30letou existenci bez-
počet špičkových závodníků,
s nimiž nasbíral mnoho úspě-
chů na republikové i meziná-
rodní úrovni. Zlatým písmem
se do oddílové kroniky ovšem
jistě zapíše Anna Kašparová,
která k několika titulům
mistryně republiky a vicemi-
stryně Evropy letos v čer-
venci přidala ještě zlato
z mistrovství světa. Chcete
vědět, jak taková mistryně

světa trénuje? Přijďte v pon-
dělí 23. září od 17.30 hod. do
tělocvičny 2. ZŠ Litomyšl
(„červená“ škola, U školek
1117) na ukázkový trénink na-
šeho oddílu. Pohodlné spor-
tovní oblečení s sebou, přeci
se nebudete jenom dívat.
Třeba zjistíte, že karate je
přesně ten sport pro vás,
který jste dlouho hledali.
Mluvit o karate jako o sportu
je trochu zavádějící. Ono je to
především tradiční bojové
umění, pocházející z japon-

ského ostrova Okinawa, kde vzniklo coby účinná
sebeobranná metoda. V našem oddíle dáváme
důraz jak na jeho sportovní, tak na tu tradiční
podobu. Kromě boje vás karate učí správně
držet tělo, dobře dýchat, má pozitivní vliv na tě-
lesné i mentální zdraví cvičenců v každém věku.
Rozvíjí vytrvalost a sebeovládání a je vhodné
pro všechny věkové kategorie i povahové typy.
Aktivním jedincům karate pomůže koncentro-
vat jejich velkou energii do něčeho smyslupl-
ného, introvertům, kteří rádi věnují čas knihám
a počítačům, dá tolik potřebný pohyb. Ale to
pozná jen ten, kdo karate vyzkouší. Takže ještě
jednou: v pondělí 23. září od 17.30 hod. na „čer-
vené“ škole! Jan Rameš
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Atletické okénko
Srpen je měsícem rozličných letních mítinků,
Velkých cen, memoriálů, kterých domácí špička
využívá k možnosti splnit limity pro účast na
mistrovství Evropy, světa nebo mezistátní utkání,
často i za účasti zahraničních atletů. Dva takové
podniky jsme uspořádali i v Litomyšli. Nejdříve to
byl oblíbený Jandíkův šestiboj, původně takový
domácí závod pro všechny kategorie, ale v po-
sledních letech sem jezdí i atleti z jiných oddílů.
Letos vyhrál Hromčík z University Brno před par-
dubickými vícebojaři Fraňkem a Rybou. Hromčík
vyhrál 60 metrů a dálku, kouli a disk vyhrál lito-
myšlský Vilček, 100 metrů Havlík z Moravské Tře-
bové a výšku Čapek z AC Pardubice.
Druhým významným závodem byl letní mítink
spojený s memoriály našich bývalých závodníků
B. Novotného v kouli a J. Ptáčka ve výšce. Nejpo-
četněji obsazený byl sprinterský trojboj – 60
metrů vyhrál Řezníček Sparta Praha (6,97) před
Ukrajincem Diravkou (7,04), mezi ženami Zajac
z Polska (7,96). 100 metrů vyhrál Polák Jakubczyk
(10,85) před Kováčem ze Slávie Praha (10,95),
v ženách Polka Orlowska (12,37). Závěrečnou
dvoustovku vyhrál Desenský z Hradce Králové
(21,92) a opět Orlowska z Polska. Míli vyhrál Per-
ner z Čáslavi, tyčku Rykl z Hradce Králové (473),
výšku mužů Říha ze Slávie (195) a Gavendová
z Vítkovic (172), oštěp Jílek z Dukly Praha (72,78)
před domácím V. Kozákem (61,29). V kouli junior-
ský mistr republiky Tupý z Bechyně (18,98), Sta-
šek Ústí nad Labem (18,15), v disku dominovali
naši špičkoví junioři Tomášková z Uherského
Hradiště a Heža z Olomouce. Z kladiva jsme měli
obavy, proto jsme stanovili limit pro účast hranicí
65 metrů. Nakonec se ale dostavili naši nejlepší
kladiváři Šafránková a Hájek, kteří české barvy
hájili na mistrovství Evropy družstev v Bydhošti,
navíc i kladivář a kladivářka z dalekého Thajska
a stanovená hranice byla dvakrát překonána.
Hájek z Jablonce hodil 65,31 a thajský borec
65,20. Novinkou mítinku byly i sprinty pro mladší
žactvo a přípravky, aby si zkusili zazávodit na vý-
znamném závodě, nejlepší byl Vejrosta z Čáslavi
a Křížová z Boskovic.
Stadion o prázdninách nezahálí, střídají se zde
především mladí atleti z českých i moravských
klubů na prázdninových soustředěních, slouží-
cích k přípravě na podzimní závody. V září na
našem stadionu mj. proběhnou další náročné
akce – utkání mladšího žactva (4. 9.), krajské pře-
bory dospělých i dorostu (21. 9.), mistrovství re-
publiky veteránů ve vícebojích (28. – 29. 9.).

Petr Jonáš

Sportovní přípravka pro děti
od 5 do 11 let
Pokud vaše děti baví pohyb a chcete, aby dělaly
kolektivní sport, pak vás bude určitě zajímat, že
basketbalový klub ADFORS Basket Litomyšl
stále přijímá nové členy – chlapce i dívky ve
věku od 5 do 10 let.
Děti ve věku 5 – 9 let: Ve spolupráci se SVČ Li-
tomyšl bude i v letošním školním roce pokračo-
vat sportovní přípravka, která je zaměřena
především na rozvoj pohybových schopností
a obratnosti dítěte. Na trénincích věnujeme do-
statek času také různým hrám a soutěžím, pro-
tože sport by měl děti především bavit
a zaujmout, a o to se v maximální možné míře
snažíme. Děti ve věku 5 – 7 let (ročníky 2012 –
2014) trénují každý čtvrtek od 15.30 do 16.30
hod. v tělocvičně 2. ZŠ U Školek (červená). Děti
ve věku 7 – 9 let (ročníky 2010 – 2012) trénují
každý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hod. v městské
sportovní hale. První trénink s informační

schůzkou pro rodiče proběhne ve čtvrtek 5. září.
Děti ve věku 9 – 11 let (ročníky 2008 – 2010): Pro
starší holky a kluky je připraveno družstvo nej-
mladšího minižactva, které již hraje krajskou
soutěž. Děti trénují v úterý od 17.00 do 18.30
hod. v hale Jiskra u koupaliště a ve čtvrtek od
15.30 do 17.00 hod. v městské sportovní hale.
Začínáme trénovat také od čtvrtka 5. září.
Kromě již stávajících členů rádi přivítáme i nové
tváře, které se přidají k bezmála 120 dětem, jež
basketbal doposud učaroval. Pokud nevíte, zda
by vašeho syna nebo dceru basketbal bavil, tak
není nic snazšího, než si v průběhu září zkusit
u nás zcela nezávazně zatrénovat a pak se roz-
hodnout.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

na tel. čísle 602 33 55 13. Těšíme se na nové ba-
skeťáky a nové baskeťačky.

Martin Šorf a Josef Štefl

Nábor mladých
volejbalistů
Kolektivní míčové sporty jsou nejpopulárnější
na světě. Jsou nejen atraktivní pro diváky, ale
především pro samotné aktéry. Přinášejí
mnoho dramatických, ale i šťastných okamžiků
a hlavně pocit sounáležitosti, kdy se musí jeden
spolehnout na druhého. Volejbal toto spojuje
mírou vrchovatou. Navíc je stejně zajímavým
pro chlapce i dívky.
Pokud si chce vaše dítě ročníku narození 2010–
2014 tento sport vyzkoušet, ať se dostaví od 3.
září, každé úterý v 16.30 hodin, do tělocvičny
Gymnázia A. Jiráska, Litomyšl. Zde budou pod
odborným vedením probíhat tréninky vše-
obecné sportovní přípravy, později zaměřené
na volejbal. Pro více informací volejte na
číslo 602 188 868 nebo pište na e-mail volej-
bal@lit.cz. Těšíme se na všechny nové členy!       

Fiala Břetislav, předseda VK Litomyšl

23



Zpravodaj města Litomyšle Lilie. Vychází 1x měsíčně, vydává město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl, IČ 00276944 • Odpovědný redaktor: Michele Vojáček, 461 653 307, lilie@litomysl.cz • Redaktorka: Zuzana Vojáčková
Adamská, 461 653 308, lilie@litomysl.cz • Redakce: Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl • www.litomysl.cz/lilie, www.facebook.com/litomysl.lilie • Úřední hodiny redakce: Út 9–12, St 13–17 (červenec-srpen do 16.00) • Články opatřené
značkou a neoznačené materiály jsou dílem redakce. Příspěvky dopisovatelů mohou být otištěny pouze pod celým jménem a nemusejí vyjadřovat názory redakce. Uzávěrka podkladů je vždy k 21. předchozího měsíce. Zpravodaj
neprochází jazykovou úpravou • Periodický tisk územního samosprávného celku. Povoleno rMK ČRE 12017 • Grafická úprava a tisk: H.R.G. Litomyšl • Náklad 5000 ks • Do litomyšlských domácností a integrovaných obcí zdarma,
ostatní 12 Kč. 

Přijďte na zápas Českého poháru a pomozte dobré věci
V sobotu 21. září se poprvé v historii litomyšl-
ského basketbalu odehraje zápas Českého po-
háru žen, tedy druhé nejvýznamnější české
basketbalové soutěže žen. Jakožto čerstvý
účastník 2. ligy má náš tým ADFORS Basket
SECCON Litomyšl právo startu v prvním kole
poháru. V městské sportovní hale přivítáme od
17.00 hod. tým Basket Poděbrady. Pokud by se
podařilo postoupit, tak bychom ve druhém kole

hostili prvoligovou Spartu, což je naše velké
přání. Proti daleko zkušenějšímu soupeři nebu-
deme rozhodně v roli favorita, a i právě proto
potřebujeme co největší podporu našich fanou-
šků. Přece jenom hrát v šesti proti pěti je
značná výhoda :-).
Budeme moc rádi, když přijdete náš tým pod-
pořit a když si na zápas vezmete i nějakou tu
minci, nebo klidně i bankovku, kterou můžete

MMČR motokros Kramolín:
Úžasný Bartoš!
Velké věci se děly při předposledním podniku
Mezinárodního republikového šampionátu 4.
srpna na trati v západočeském Kramolíně u Ne-
pomuku. Litomyšlské barvy týmu Orion Racing
byly totiž zastoupeny ve všech čtyřech kubatu-
rách na stupních vítězů! To že Barbora Laňková
tady opět dosáhla na stříbro v ženské kategorii,
tak na to už jsme si letos zvykli, ke konci sezony
se výborně rozjíždí Jonáš Nedvěd, když celkově
si z Kramolína ve třídě MX2 odvezl druhou po-
zici – průběžně před posledním kláním se pro-
bojoval na bronzovou příčku. Ovšem největší
hvězdou dne byl bezesporu  velezkušený ma-
tador Orionu – Petr Bartoš. Nejprve diváky pře-
kvapil spolehlivými výkony v hlavní kubatuře
MX1 a v součtu jízd mu to dalo nakonec na le-
tošní první bednu, když před Petrem (34 b.)
skončil Vašek Kovář (HT Group RT, 40 b.) a Mar-
tin Michek (Buksa/Ados KTM, 47 b.). To ale ne-
bylo od Bartoše vše, čerstvý čtyřicátník
premiérově nastoupil ještě ve skupině Veterán
a po boji s trojnásobným mistrem světa v této

činnosti Martinem Žeravou (KRTZ motorsport)
šokoval triumfem diváky podruhé! Prostě pa-
ráda, na takové výsledky se pochopitelně pěkně
dívá, dlouho nepamatuji, že by se nám takhle
zadařilo – týmu musím za nasazení poděkovat,
ale do konce mistrovství nám schází ještě jeden
díl v Jiníně a tam bychom měli pozice potvrdit.

Za Orion Racing Petr Kovář

Týden hokeje
Ve středu 25. září budou mít od 16 hodin
všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení je-
dinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to
je být hokejistou. HC Litomyšl ve spolupráci
s Českým hokejem pořádá na zimním stadionu
v Litomyšli akci v rámci Týdne hokeje. Kromě
zážitku z bruslení si každé dítě navíc domů od-
nese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vy-
zkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy.
Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti
ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče. Jedná se o akce,
při nichž mají děti unikátní příležitost seznámit
se s ledním hokejem a vytvořit si svůj prvotní
hokejový zážitek. Pro děti je připraven zábavný
program na ledě i mimo něj, rodiče mají mož-
nost se detailně seznámit s tím, co obnáší mít
doma malého hokejistu, a jaký je přínos ledního
hokeje pro jeho fyzický a osobnostní rozvoj.
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí
jen brusle, helma a rukavice (postačí lyžařská
helma a rukavice). Pokud nedisponujete brus-
lemi a helmou, můžete se obrátit na Jana Jan-
díka 728370113 s dotazem na možnost zapůjčení
vybavení přímo na místě. Více informací najdete
zde: www.hclitomysl.cz. Petr Šilar

pomoci dobré věci. Během domácích zápasů
žen bude totiž maskot vybírat do kasičky dob-
rovolné vstupné, které poputuje do Nadačního
fondu manželů Pokorných, jenž tyto prostředky
věnuje postiženým dětem z Litomyšlska.
Takže nezapomeňte, v sobotu 21. září v 17.00
hod. v městské sportovní hale bojujeme všichni
za Litomyšl! Martin Šorf, předseda klubu

Plavecká soutěž měst 2019
Již v listopadovém čísle loňské Lilie jsme psali
o krásném výsledku města Litomyšle v Pla-
vecké soutěži měst 2018, díky vám zúčastně-
ným jsme v této celorepublikové soutěži
získali v kategorii do 20 tisíc obyvatel 1. místo.
Zároveň jsme s předstihem zmínili termín
a pozvání na další ročník. Čas běží jako voda
a nelehký úkol je před námi. Budeme se snažit
obhájit loňský úspěch z plných sil, ale potře-
bujeme k tomu vaši podporu a účast. Věříme,

že udržujete kondici celoročně, což je také
hlavní smysl této osvěty kondičního plavání.
Plaveckým svátkem bude opět první říjnová
středa, letos 2. 10. 2019. Srdečně tímto zveme
širokou veřejnost k účasti a reprezentaci lito-
myšlského plavání. Účast je jednoduchá – při-
jďte v tento den uplavat 100 m volným
způsobem bez startovního skoku a změříme
váš zaplavaný čas. Získáte tak body, které se
budou po celý den zapisovat a sčítat, zdarma

pak můžete 1,5 h v bazénu pobýt (v čase od
15 h do 20 h) s využitím všech atrakcí, od 7 do
8 h ráno bude prostor pro ranní kondiční
plavce, od 8 do 15 h bude bazén vyhrazen pro
školy, senioři jsou vítáni po celý den. Po-
drobné informace a pravidla včetně tabulek
najdete na www.bazen-litomysl.cz v odkazu
soutěže. 
Těšíme se na vás. Dagmar Marková, 

Městský bazén Litomyšl

Máme se na co těšit? Tak určitě!
Hokejisté mají první metry ledu v nohách
a chystají se na další sezonu. Očekávání jsou
velká. Nejen od hráčů prvního týmu, ale i od ju-
niorů, kteří se chystají na extraligovou sezonu.
Fanoušci se už teď mohou těšit nejen na své
oblíbence, ale na nové tváře.
Juniorka zahájila ostrou přípravu na extraligo-
vou sezonu 17. srpna na ledě v České Třebové.
Během srpna a začátku září sehráli junioři šest
přípravných zápasů s Českou Třebovou, Žďárem
nad Sázavou, Chrudímí a Havlíčkovým Brodem.
„K týmu se přidalo několik posil z Hradce Krá-
lové a Pardubic. Kompletní kádr by měl čítal
třiadvacet hráčů. Připravovat se budu pod ve-

dením trenéra Petra Pešiny a Matěje Bažanta.
Vedoucím mužstva je Radek Kmošek,“ sdělil
předseda klubu Petr Fila. Fanoušci se ale
mohou především těšit na litomyšlské tahouny
z loňské sezony. První mistrovské zápasy se-
hrají junioři v Brně a ve Vsetíně. Doma se po-
prvé představí 22. září s týmem z Poruby.
Suchou přípravu mají za sebou i hráči A týmu
a stejně tak i první tréninky na ledě. Odehraný
je i turnaj v Boskovicích. Tým doznal změn a na
soupisku řibyla nová jména. „Doplnili jsme tým
mužů o hráče druholigového Šumperka. Máme
velmi dobré vztahy s tímto týmem, který se ne-
tají ambicemi na návrat do I.Ligy. Podařilo se

nám domluvit na střídavé straty šest hráčů. Na-
mátkou obránce Kabelka (vloni hráč I. ligy Tře-
bíče), útočníky Vladimíra Antonova a Daniela
Spratka. Podle rozlosování mohou posílit náš
tým ve 70 % našich mistrovských zápasů,“ pro-
zradil manažer klubu Martin Vandas. Dobrá
spolupráce se Šumperkem není novinkou. Za-
hráli si za něj i například Pilavka s Holíkem, kteří
dresu Litomyšle rozhodně neudělali ostudu.
Tým bude kromě nových posil tvořit kostra loň-
ské kabiny. „Očekáváme dravost spojenou se
zkušeností starších hráčů, podpořenou jistými
výkony obou brankářů Martina Horáčka a Filipa
Kličky,“ dodal Martin Vandas. Petr Šilar


