
Naděje v Litomyšli.
Do města se vrátilo moderní umění

Celkem se ve městě objeví 14 děl. A jelikož se
jedná o současné umění, připravte se i na
méně tradiční umělecké formy. Těšit se můžete
například na promítání videa v kostele Nalezení
sv. Kříže, kterým uctíme památku architekta
chrámu Giovanni Battisty Alliprandiho, od jehož
smrti letos v březnu uplynulo 300 let. „Čeká na
nás nevšední zážitek, v Litomyšli budou vysta-

vovat přední české autorky a autoři napříč ge-
neracemi, každý z nich s unikátní vizí. Naším
cílem bylo pobavit a podpořit všechny – oby-
vatele města, diváky, turisty, umělce i ptactvo.
Oslovili jsme pestrou škálu umělců, kteří se
s nadšením připojili. Oprášili jsme některá ho-
tová, ale v novém kontextu oživlá díla, a přede-
vším podpořili vznik zcela nových prací pro

Zahrady? Budou! 
Smetanova Litomyšl i v letošním roce
přece jen otevře svou oblíbenou dopro-
vodnou scénu. Volně přístupné Festivalové
zahrady nabídnou podobně jako hlavní
festival komornější, zato koncentrovanější
program. V jeho čele stojí Lenka Nová
s Petrem Maláskem nebo Prague Cello
Quartet. „Zahrady budou pochopitelně
trochu jiné. Od celodenních programů
jsme se uchýlili k večerním představením.
Orchestry a velké koncerty vystřídala kvar-
teta a recitály. Původní program jsme pře-
sunuli na následující rok,” popisuje své
kroky dramaturgyně akce Petra Souku-
pová. V Klášterních zahradách v Litomyšli
tak od 2. do 12. července vystoupí kromě
výše uvedených také písničkář Iby Pop,
violoncellistka Dorota Barová se svým an-
děly oceněným projektem Iluzja, Marta
Kloučková s jazzovým kvintetem a další.
Z programu Smetanovy Litomyšle bude do
areálu živě přenášen zahajovací a závě-
rečný koncert spolu s tradiční děkovnou
bohoslužbou Tomáše Halíka.
Kompletní program najdete na webu fes-
tivalovezahrady.cz, vstup na akci je volný.
Pro výlet můžete využít 50% slevu na jízd-
ném Českých drah - Vlak+Smetanova
Litomyšl.                                    Karel Telecký

Zpravodaj města Litomyšle

2. července 2020
Ročník XXX.7

Město chce koupit
vilu Klára

Výsledky participativního
rozpočtu 1053 Jak je to s výstavbou

dálnice D35?

Od 2. července do 2. září se můžete v litomyšlských ulicích, na náměstích a dalších veřejných
prostranstvích seznámit s výtvory předních českých autorů a autorek moderního umění.
Výstava Smetanovy výtvarné Litomyšle s názvem Plán B a podtitulem Naděje v Litomyšli má
za cíl zaujmout či pobavit místní i turisty a podpořit české umělce.

tuto konkrétní příležitost. Ambicí přehlídky
není zabodovat v kurátorských sofistikovaných
žebříčcích, ale skutečně upřímně potěšit.
Povzbudit do dalších kroků a ukázat, že lidská
kreativita hory přenáší,“ uvedla k letošnímu
programu kurátorka výstavy Plán B a umělecká
ředitelka Bohemian Heritage Fund Lenka Lin-
daurová.
Foto: Městská galerie Litomyšl strana 9 >

Pátky jsou zázrakem zpátky  
Ještě před zahájením žádného z ročníků Toulov-
cových prázdninových pátků jsme neměli tolik
otazníků. Ještě nikdy nebylo „riziko neko-
nání“ tak blízko, jako v letošním roce.
Program byl připravený již od února,
ale bedlivě jsme sledovali všechna
rozvolňovací opatření, která souvi-
sela s ukončením koronavirové krize
a doufali jsme…
Všechny muzikanty i divadelníky jsme
udržovali v napětí až do 9. června, kdy
rada města souhlasila s tím, že se 22. ročník
celoprázdninového maratónu pohádek a dobré
muziky konat bude. 
Snad jediným omezením, které nás v souvislosti
s hygienickými doporučeními letos čeká, bude

vynechání Toulovcovy prázdninové tomboly –
té každotýdenní i celoprázdninové. 

Startujme v pátek 3. července v 18.00
hodin pohádkou O chytré kmotře lišce

v podání oblíbeného divadla Andro-
meda. Hudební část 185. Toulovcova
prázdninového pátku si vezme na
starosti mladý písničkář Michal
Horák. „Píšu písničky o věcech, co mě

baví a hraju na kytaru, klavír, foukačku
anebo třeba heligonku po pradědovi,“

říká Michal a dodává: “Lítám ze stylu do
stylu, ale myslím, že to je všechno hlavně folk.“
Michal Horák vyhrál již několik talentových sou-
těží a kritiky bývá občas označován jako ná-
stupce dvojice Svěrák – Uhlíř. strana 15 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starosta 
odpovídá
Bude discgolfové hřiště?
Děkuji za Váš dotaz.  Měli jsme reálnou šanci,
že se na vybudování hřiště bude dotací podílet
Pardubický kraj, ale bohužel kvůli koronavirové
pandemii kraj pro letošní rok zrušil tento do-
tační titul a i my musíme hledat úspory v řádech
desítek milionů korun. Proto jsme se (bohužel)
rozhodli odložit výstavbu discgolfového hřiště
v Parku mladých až na příští rok. Projekt je při-
praven, ale letos opravdu chybí finance. Pevně
však věřím, že již v příštím roce se na discgol-
fovém hřišti v Litomyšli budeme moci potkat.

Přechod pro chodce Lidická/Zámecká ulice
Děkuji za Váš dotaz. Jak jsem zjistil od kolegů,
s domalováním přechodu pro chodce na ulici
Lidická se počítá. Pouze se čekalo, až se celá
oblast dodělá. Požádal jsem kolegy, aby doda-
vatele urgovali a přechod se na své místo vrátil
co nejdříve.
Pokud jde o umístění přechodů, také jsem se
podivoval již v rámci projektu, ale bylo mi (bo-
hužel) vysvětleno, že podle norem to lze udělat
pouze takto, aby se na přechodu nemusel dělat
semafor pro chodce... snažil jsem se, aby se
vrátil přechod pro chodce v návaznosti na ulici
Rektora Stříteského, ale opět jsem narazil na
české normy a nemožnost mít několik přechodů
pro chodce tak blízko sebe na silnici dané kate-
gorie. Takže tam je „pouze“ tzv. místo pro pře-
cházení, kde chodci nemají přednost a přechod
pro chodce byl posunut níže k Lidické. I přesto
se ve spolupráci se ZŠ Zámecká snažíme, aby
se i sem přechod pro chodce vrátil.
Za samosprávu jsme tedy projekt připomínko-
vali, ale zákonné požadavky jiné řešení prý ne-
umožňují. Celková rekonstrukce silnice ale
nebyla financována městem, nýbrž krajem,
neboť jde o krajskou komunikaci, takže my ne-
můžeme nařizovat, ale požadovat či žádat.

Silnice na Osík, vybudování chodníků, pře-
chod pro chodce u technických služeb
Děkuji za Váš dotaz. Věřte mi, že i já považuji
vybudování nového „chodníku na Osík" za
jednu z priorit, které na městě máme. Bohužel
pravda je, že se realizace posunuje, zejména
kvůli zdržení projektových prací a dle mých po-
sledních informací je opravdu letošní realizace
ohrožena a je možné, že se silnice i chodník
opraví až příští rok. 
Čeká se, až všechny projekty budou dokončeny,
budou mít potřebná vyjádření a projdou staveb-
ním povolením, které dosud nebylo vydáno. Re-
álně to tedy vidím tak, že buď se udělá část na
podzim letošního roku a dokončí na jaře příš-
tího, nebo se to celé přesune na jaro/léto roku
2021. Každopádně nový chodník ve směru na
Osík a také na Zahájské ulici považujeme
opravdu za velikou prioritu našich investic
a jsme připraveni v rozpočtu potřebné části
uvolnit. Jenom musí být hotové veškeré doklady
a dokumenty, aby se stavby mohly nejdéle příští
rok realizovat.

S pozdravem 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-

Červnové jednání zastupitelstva
Poslední jednání zastupitelstva před letní pau-
zou se uskutečnilo ve čtvrtek 25. června v zá-
mecké jízdárně. Stejně jako v květnu, i tentokrát
museli přítomní dodržovat přísná hygienická
opatření, kromě roušek byly nutné i rozestupy
a dezinfekce prostor. Možná i kvůli tomu se toto
jednání stalo jedním z mála, na kterém nebyl
přítomný žádný host z řad veřejnosti.
Po krátké technické pauze způsobené výpad-
kem hlasovacího systému a procedurálních zá-
ležitostech se projednaly návrhy z oblasti
správy majetku města. V tomto bodu zastupi-
telé schválili směnu pozemků se společností
Agile, která v Litomyšli staví nový supermarket
Lidl. Součástí dohody je podmínka o tom, že in-
vestor vybuduje u obchodního domu kvalitní
veřejný prostor.
Jako poslední bod v této oblasti se projednal
návrh na odkup vily Klára od Pardubického kraje
za pět milionů Kč, kde starosta Daniel Brýdl (Ge-
nerace 89) uvedl, že i přes nutné škrty v roz-
počtu rada města doporučuje odkup budovy
a její následný prodej, protože jinak město ne-
bude moci ovlivnit, co nový majitel s objektem
a pozemky udělá. Zastupitel Josef Štefl (KDU-
ČSL a nezávislí) upozornil na rizika tohoto zá-
měru. „Evidujeme zájemce o tuto nemovitost
z loňského roku, ale nevíme, jaká je situace
letos. Pokud se nesežene kupec, budeme se
muset o vilu starat, což by bylo vzhledem
k tomu, že je 30 let zanedbávaná, finančně ná-
ročné,“ a dodal, že i tato částka je v současné
době škrtů v rozpočtu riziková. (Více informací
o nabídce na odkup vily Klára najdete v samo-
statném článku na str. 3). 
Poté přišly na řadu finanční záležitosti města.
Předseda finančního výboru Vítězslav Hanzl

(KSČM) přítomné informoval o jednání a závě-
rech tohoto poradního orgánu zastupitelstva
a upozornil na slabou účast na posledním jed-
nání. Po schválení rozpočtových opatření za-
stupitelé projednali žádost některých občanů
a majitelů nemovitostí na Sokolovské ulici o sní-
žení daně z nemovitosti a protest vůči způsobu
výpočtu daně v této lokalitě, která je podle nich
nespravedlivá. Pro výpočet daně z nemovitosti
totiž platí stejnou daň z nemovitosti jako ob-
čané Litomyšle, a tedy vyšší daň než v Nedo-
šíně. Rada města se usnesla, že žádné změny
schvalovat nebude s ohledem na to, že snížení
daně pro tuto lokalitu by bylo nespravedlivé pro
další části města. Zastupitelé vzali toto usne-
sení na vědomí, pro bylo 20 přítomných, jeden
se zdržel. V rychlém sledu pak následovalo
schválení bodů z oblasti kultury, kde zastupitelé
odsouhlasili snížení dotace pro Smetanovu Li-
tomyšl (viz usnesení v horní části této strany) 
a po projednání zbývajících bodů přítomní
schválili složení správní rady a revizora Nadač-
ního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. 

-mv-

Usnesení zastupitelstva
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolu-

práci s Pardubickým krajem, na základě které
město uhradí kraji částku ve výši 3 552 303 Kč
jako příspěvek ve výši poloviny nákladů na vy-
budování nového parkoviště o kapacitě 77 par-
kovacích míst v areálu nemocnice.

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 395/21
ostatní plocha o výměře 315 m2 a p. p. č. 395/22
ostatní plocha o výměře 30 m2 oddělených
podle geometrického plánu č. 689-53/2020
v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví
města za p. p. č. 640 ostatní plocha o výměře
345 m2 oddělenou stejným geometrickým plá-
nem v katastrálním území Nedošín ve vlastnic-
tví společnosti Agile v souvislosti se stavbou
obchodního centra. Směna pozemků stejné
hodnoty bez doplatků. Směna bude uzavřena
s podmínkou, že Agile (Lidl) v rámci stavby ob-
chodního centra vybuduje kvalitní veřejný pro-
stor dle odsouhlaseného architektonického
návrhu.

ZaM projednalo a bere na vědomí žádost ob-
čanů - majitelů nemovitostí v katastrálním
území Nedošín o změnu obecně závazné vyhlá-
šky č. 8/2019 o stanovení výše koeficientů pro
výpočet daně z nemovitých věcí.

ZaM souhlasí se snížením dotace na pořá-
dání 62. ročníku Národního festivalu Smeta-
nova Litomyšl z 2,2 milionu Kč na 750 tisíc Kč.
Příjemcem dotace je Smetanova Litomyšl o.p.s.
Důvodem je konání akce v omezeném rozsahu.
ZaM také souhlasí s vrácením dotace na Mezi-

národní houslové kurzy. Důvodem vrácení do-
tace je nekonání akce.

ZaM bere na vědomí „Zprávu o stavu požární
ochrany v Litomyšli v roce 2019".

ZaM bere na vědomí výroční zprávu Nadač-
ního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska
za rok 2019.

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-07 na změnu
územního plánu Litomyšl, který podalo Země-
dělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl,
takto: návrh prověřit ve změně územního plánu
Litomyšl.

ZaM souhlasí s odkoupením st. p. č. 772 za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 732 m2, jejíž
součástí je budova občanské vybavenosti
č. p. 508 v katastrálním území a obci Litomyšl,
části obce Litomyšl-Město spolu se souvisejí-
cími pozemky - p. p. č. 483/1 ostatní plocha
o výměře 377 m2, p. p. č. 483/2 ostatní plocha
o výměře 39 m2 v katastrálním území Litomyšl
a p. p. č. 20/1 ostatní plocha o výměře 1536 m2,
p. p. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 32 m2,
p. p. č. 23/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 a st.
p. č. 346 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
84 m2, jejíž součástí je budova jiné stavby bez
č. p. v katastrálním území Záhraď, od Pardubic-
kého kraje do vlastnictví města. Kupní cena dle
znaleckého posudku ve výši 5 mil. Kč. Finanční
výbor odkoupení doporučuje s tím, že objekt
bude následně prodán a při prodeji bude mít
město možnost ovlivnit další využití objektu.

více na www.litomysl.cz
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Zastupitelé v červnu schválili odkup zchátralé
vily Klára od Pardubického kraje za odhadní
cenu 5 milionů Kč. Pro bylo 17 a tři přítomní se
zdrželi. Vilu chce město v budoucnu nabídnout
k prodeji a mít tak kontrolu nad tím, co s touto
historickou budovou a pozemkem bude. Tento
záměr posvětil i finanční výbor a rada města.
Souhlas litomyšlských zastupitelů ještě nezna-
mená, že město vilu skutečně získá, prodej
musí ještě v létě schválit i krajské zastupitel-
stvo. Pokud k odkupu od kraje dojde, město si
neplánuje budovu ponechat a vynakládat fi-
nance na nákladnou rekonstrukci.
„Velmi jsme na Pardubický kraj tlačili, aby vilu
opravili nebo nám ji prodali. Podle vedení kraje
je tento majetek zbytný a jsem rád, že se nám
z původních odhadů podařilo cenu snížit z de-
seti a později šesti milionů na konečných pět.
Tuto částku náš rozpočet unese a to, že bu-
deme moci ovlivnit, co s budovou dále bude,
podle mého výrazně převažuje nad negativy,“
okomentoval rozhodnutí místostarosta Radomil
Kašpar.
Vila Klára a její současný stav je podle zastupi-
telky Dany Kmoškové smutným pozůstatkem
provozu léčebny dlouhodobě nemocných
a péče Pardubického kraje. „Jsem pro odkup,
i když je mi jasné, že na rekonstrukci nemáme.
Při rozhodování o dalším využití a prodeji pro-
sím, aby byl vyslyšen i názor občanů a aby bylo
vybudováno něco, co bude sloužit veřejnosti, ne
jen jednotlivcům,“ prohlásila při jednání. 
Původní majitelé před 90 lety při darování vily
Klára chtěli, aby sloužila veřejnosti. Podle ve-
dení města se bude na morální závazek, který
však není právní podmínkou,  při rozhodování
o novém osudu budovy myslet a podle součas-
ných plánů nebude o novém majiteli rozhodo-
vat pouze nejvyšší cena, ale i záměr. Pokud by
jediným kritériem byla cena, mohl by vilu Klára
zakoupit kdokoli, kdo má právě volné finance,
k předem nejasnému účelu. Tomu chce město
zabránit. -mv-

Kdo letos obdrží
ceny města?

V neděli 14. června odpoledne potrápily Pardu-
bický kraj přívalové deště. Bouřka se nevyhnula
ani Litomyšli a způsobila komplikace majitelům
nemovitostí i řidičům. Hladina Loučné byla bed-
livým dozorem odborníků a platil první stupeň
povodňové aktivity - bdělost.
V jednu hodinu odpoledne dosahovala hladina
Loučné do výšky 120 cm a řekou protékalo přes
12 metrů krychlových za sekundu. Během ne-
děle spadlo na Litomyšlsku, Chrudimsku a Par-
dubicku podle dat Povodí Labe asi 50 až 90 mm
srážek na metr čtvereční. Většina z těchto srá-
žek dopadla v rozmezí několika hodin a půda
nestačila velké množství vody vsáknout.
Na některých místech Litomyšle nestíhala
kanalizace ihned pobrat všechny návalové
srážky, jinde se do ulic dostala voda z nedale-
kých polí. Mezi nejpostiženější místa patřily
například Smetanovo a Toulovcovo náměstí,
J. E. Purkyně, Z. Kopala, Vodní valy, oblast
u světelné křižovatky, podchod u sokolovny či
Primátorská hráz, voda zaplavila i strojovnu na
plovárně, tiskárnu H.R.G. nebo některá oddě-
lení nemocnice. Nejenom v těchto zasažených
oblastech pomáhali občanům hasiči z Lito-
myšle a okolí s odčerpáním vody. Policie řídila
provoz na světelné křižovatce při odstraňování
následků, silnice u nemocnice byla zanesena
nepořádkem.
Jednotky integrovaného záchranného sboru
byly na postižených místech za pár minut
a snažily se pomoci, situaci pozorně sledovaly
složky protipovodňového systému. Ještě v ne-
děli odpoledne se začalo s odstraňováním ná-
sledků bouřky. V rámci kraje byla situace
v některých místech ještě horší, například na
Chrudimsku. Došlo i na evakuaci osob z do-
mova pro seniory v Heřmanově Městci. 

Extrémní srážky kanalizace nikde nepobere
Proč na některých místech při intenzivních
bouřkách stoupá voda do výše několika centi-
metrů? A dá se bleskovým lokálním povodním
zabránit? To jsou otázky, které nám poslala řada
čtenářů. Zeptali jsme se na ně lidí, kteří mají ve
městě tuto problematiku na starost.
„Déšť v neděli 14. června byl extrémní, během
krátké doby spadlo odhadem 70 mm, v Lito-
myšli je přitom průměrný úhrn srážek 676
mm/rok. Ve městě tedy napadlo 10 % ročního
úhrnu během necelé hodiny. Na extrémní deště
nejsou kanalizace dimenzovány nikde v ČR, při
extrémním dešti se naplní kanalizační potrubí
a voda nemá kudy odtékat, při snížení intenzity
srážek voda potrubím odtekla, kanalizace je
tedy funkční,“ objasňuje nedělní události Lenka
Severová ze společnosti Vodovody, které spra-
vují kanalizaci ve městě. 

Problém dešťových vod na rohu Smetanova
náměstí v době mimořádných srážkových
událostí nezpůsobují vody ze Smetanova ná-
městí, ale voda přitékající od zámku, z ulice
V. K. Jeřábka a od Prokopu. „Souvisí to tedy
mimo jiné s rozšiřováním zástavby, kde jsou
nové rodinné domy, a tedy nové odvodněné
plochy v této části města. Kapacitou kanali-
zace nejenom na Smetanově náměstí se bu-
deme do budoucna určitě zabývat, ale jak se
ukázalo prakticky po celé republice, extrémní
srážky dokáží napáchat škodu za pouhých pár
minut a dešti neporučíme. Jsem rád, že jsme
to v Litomyšli přečkali oproti jiným částem
kraje v relativním bezpečí, ačkoliv i zde voda
vyplavila sklepy a přízemí několika budov.
Prakticky ihned jsme začali s úklidem města
a moc děkuji složkám integrovaného záchran-
ného systému za pomoc,“ uvedl starosta Da-
niel Brýdl a upozornil na fakt, že v minulosti
radnice přišla s několika návrhy na zadržení
vody v krajině: „Jako město se snažíme praco-
vat na projektech, které zvýší schopnost
půdy vsakovat vodu, například ozeleňováním
města, nová parkovací místa v nemocnici už
jsou z tohoto pohledu také lepší. Připravujeme
například také další odbahnění rybníků a pro-
tipovodňová opatření na Partyzánské ulici
i v lokalitě u nemocnice, ale to bude záviset na
dotačních možnostech od státu. Zadržování
vody v krajině je problém celospolečenský a je
nutné, abychom se jako národ začali k přírodě
chovat zodpovědně a i soukromí majitelé půdy
budovali remízky, nové rybníky a podobně.“
V polovině června se sešli členové povodňové
komise, aby vyhodnotili bleskovou povodeň
a přijali možná řešení. Na základě tohoto jed-
nání vyhloubili dělníci na poli u ulice Z. Kopala
provizorní příkop, který má svádět přitékající
vodu pryč od bytových domů. I toto řešení však
při extrémních srážkách nemusí stačit.
Ve finální fázi plánování je také park připravo-
vaný v této oblasti, který bude obsahovat řadu
poldrů na zadržování vody, aby se podobná si-
tuace do budoucna neopakovala. -mv-

Blesková povodeň v červnu
zkomplikovala život stovkám lidí

I letos na podzim se uskuteční předávání cen
města osobnostem, které se různým způsobem
zasloužily o rozvoj města i mezilidských vztahů.
Rada města v červnu rozhodla o tom, že Cenu
purkmistra Laška obdrží Yoshinobu Kubota za
rozvoj česko-japonského partnerství, propagaci
Litomyšle a díla Bedřicha Smetany. 
Plakety Rady města Litomyšle poputují do
rukou Vojtěcha Tomse za jeho snahu při obnově
židovského hřbitova a Janě Střasákové jako
vzoru v rodinné oblasti, zejména za sladění ma-
teřství s odpovědným podnikáním. Více infor-
mací přineseme v dalších číslech Lilie. -red-

Město chce
vilu Klára

Informace k programu Covid-Nájemné
Již v březnu schválili radní prodloužení splat-
nosti nájmů v městských nebytových prosto-
rách a nyní mohou nájemci zažádat o odpuštění
30 procent z nájmů za duben, květen a červen.
Tato nabídka se vztahuje na nájemce v měst-
ských nebytových prostorech, kteří podají indi-
viduální žádost na majetkoprávní oddělení
městského úřadu. 
„Připojili jsme se k programu Covid-Nájemné
ministerstva průmyslu a obchodu, protože
chceme pomoci podnikatelům a živnostníkům.

Ve zkratce to je tak, že lidé, kteří platí nájem 
v nebytových prostorech v městských budo-
vách, nám pošlou žádost, my ji prověříme,
schválíme snížení nájemného o 30 procent 
a oni poté mohou žádat o podporu dalších 50
procent od státu, celkem tedy zaplatí jen 20
procent,“ vysvětluje místostarosta Radomil
Kašpar. Více informací najdete na stránkách mi-
nisterstva průmyslu a obchodu, webu města,
případně je poskytnou zaměstnanci MěÚ Lito-
myšl na čísle 461 653 370. -mv-
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Opravy škol a školek přes léto

ODS
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou školní rok jaký jsme ještě ne-
zažili. Chtěl bych poděkovat pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům všech litomyšl-
ských vzdělávacích, výchovných i zájmových
organizací, ale především největší díky patří
Vám – rodičům! 
Před námi jsou tedy zasloužené prázdniny. Na-
čerpejme energii nejen fyzickou, ale především
duševní. Nezapomeňte si během prázdnin
někam vyrazit a podpořit místní kulturní akce,
protože kultura a cestovní ruch byly během mi-
nulých měsíců postiženy nejvíce. A pokud na
dovolenou nepojedete či nemůžete, tak alespoň

navštivte Toulovcovy prázdninové pátky či
Kinematograf Bratří Čadíků, které jsou ote-
vřeny všem. 
Pokud jste alespoň trochu vnímaví vůči svému
okolí, jistě jste si všimli, že některé obchody v Li-
tomyšli již neotevřely. Proto každá utracená ko-
runa v našem městě bude mít pro místní
obchodníky a podnikatelé větší cenu a oni vám
za to budou jistě vděční. Byla by velká škoda,
pokud by se pestrost nabízených služeb snížila.
Po prázdninách nás doufejme čekají již
samá příjemná překvapení – děti nepůjdou do
„Vertexové“ školky, ale do Sedmikrásky, místo
do „Lidické“ půjdou do školky v Líbánkách.

Do Panského domu, kam chodily od roku 1947,
se bohužel již děti nepodívají.
Štěstí a nápady nechodí po horách, ale po li-
dech a je mi proto velkou ctí, že i u nás máme
lidi, kteří přemýšlí, jak udělat naše město lepší.
První ročník participativního rozpočtu je toho
myslím jasným důkazem, protože opravdu bylo
z čeho vybírat. Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem účastníkům a pokud máte chuť tvo-
řit a pracovat pro naše město, pak vás určitě
rádi uvítáme i v našich řadách. 
Krásné léto. Ing. Lukáš Novák, předseda ODS

www.odslitomysl.cz
www.facebook.com/ods.litomysl/

Uzavírka silnice 
do Nedošína

Děti už jsou po krátkém návratu do tříd opět
doma a přes letní prázdniny si s nimi vymění
místo řemeslníci. I na toto léto jsou napláno-
vané opravy a rekonstrukce litomyšlských škol
a školek v částce téměř sedm milionů korun.
Zámecká mateřská škola sice přišla o Panský
dům, ale stále tam budou fungovat dvě oddě-
lení. Pro tyto děti a personál se tam připravuje
rekonstrukce kuchyně a výdejny jídla za více
než dva miliony korun, aby nové prostory spl-
ňovaly normy a standardy.
Změny čekají i na děti ve školce v Líbánkách (o
přejmenování mateřských škol jsme informovali
v minulém čísle), letos se bude pokračovat v re-
konstrukci sociálního zařízení ve druhém křídle
budovy. Již v minulosti se opravily záchody,
umývárny a sprchy v jiné části a letos se projekt
dokončí. Současné práce budou stát 2,3 milionu
Kč. Na třetí základní škole je přes léto v plánu
první etapa výměny oken rovněž za 2,3 milionu
Kč. „Jak jsme avizovali, musíme šetřit v  roz-
počtu, ale klíčové opravy nechceme omezovat.
Investice do školství jsou asi nejlépe utracené
peníze vůbec, protože je to investice do naší bu-

doucnosti. Jsem moc rád, že k 60 milionům,
které jsme v posledních letech do vzdělávání
dali, pomalu přidáváme další. Snad se v opra-
vených školách a školkách bude líbit nejenom
dětem, ale i personálu a rodičům,“ okomentoval
nadcházející rekonstrukce místostarosta Rado-
mil Kašpar.
V minulosti město finančně podpořilo například
vybudování nových odborných učeben na II. ZŠ
za 25 milionů Kč či vybudování nového sídla
Střediska volného času za 15,5 milionu. -mv-

Pozor na platnost
občanky a dalších
dokladů!
Informujeme občany, že je nejvyšší čas vyměnit
občanské průkazy, které v době nouzového
stavu, vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví
koronavirovou nákazou, pozbyly splatnosti. Po
vyhlášení nouzového stavu mohli lidé prokazo-
vat svou totožnost i osobními doklady, jejichž
platnost skončila po 1. březnu 2020. To již v tuto
chvíli není možné, protože nouzový stav byl
ukončen, a proto upozorňujeme občany, kteří
mají propadlé doklady, aby si je nechali v co
nejkratší době vyměnit za nové. -az-

Od 6. července do 31. srpna letošního roku bude
kvůli pokládce vysokonapěťových kabelů ome-
zen vjezd do Nedošína ve směru od čerpací sta-
nice MOL. Uzavírka se bude týkat úseku od
odbočky k výrobnímu závodu společnosti Saint-
Gobain Adfors až po vjezd na městkou čistírnu
odpadních vod. Stanovená objízdná trasa do 3,5
tun vede po silnici I/35 a následně mohou řidiči
vjet první odbočkou do Nedošína u křižovatky
se silnicí II/317, nad 3,5 tun pak platí trasa také
po silnici I/35 a druhá odbočka za zmíněnou kři-
žovatkou. Po tuto dobu nebude MHD Litomyšl
obsluhovat zastávky v Nedošíně.
Od 22. června do 1. září je rovněž uzavřena část
naučné stezky Velký Košíř, a to v úseku podél
oplocení výrobního závodu. Investorem po-
kládky kabelů je Saint-Gobain Adfors. -red-

Úřední hodiny 
o prázdninách
Upozorňujeme občany, že na Městském úřadu
Litomyšl budou během léta v červenci a srpnu
zkráceny úřední hodiny v pondělí a ve středu do
16.00 hod. V ostatních dnech zůstávají hodiny
stejné do 14.00 hod. Mimo úřední dny mohou
být úředníci kvůli plnění pracovních povinností
mimo své kanceláře, proto doporučujeme si
schůzky domluvit předem. -red-

Stát finančně podpoří města
V předchozím čísle Lilie jsme informovali o tom,
že Poslanecká sněmovna na konci května
schválila návrh vlády na podporu malých s.r.o.
Vláda chtěla peníze sehnat z rozpočtu obcí,
měst a krajů a ty měly podle odhadů přijít o více
než dvanáct miliard korun. V případě Litomyšle
to bylo dalších devět milionů korun, proto se
město připojilo k protestu Svazu měst a obcí ČR
vyvěšením černé vlajky.
Protesty měly zřejmě smysl, protože vláda 8.
června schválila vrácení vypůjčených peněz
a obce dostanou zpět přes jedenáct miliard
korun. Vrácené peníze pomohou nejen ke
schopnosti obcí fungovat, ale hlavně regionál-
ním firmám, podnikatelům, živnostníkům
a všem občanům. Obce si tak mohou oddech-
nout a znovu začít investovat. „Schválili jsme
bonus 1200Kč na obyvatele každé obce. Bez
rozdílu. Celkem je to 12,8 mld. Kč. Už včera jsme
se domluvili koaličně, dnes na vládě. Peníze
mají jít na financování potřebných projektů obcí.

Ukazujeme tak, že chceme udržet zaměstna-
nost, podpořit samosprávu a investovat,“ oko-
mentoval na Twitteru krok vlády premiér Andrej
Babiš.
Kompenzace obcím ve výši 1200 korun na oby-
vatele však neřeší celý problém výpadků obec-
ních rozpočtů. Dopad dosavadních vládních
opatření na obecní rozpočty podle odhadů pře-
výší 30 miliard korun. Kompenzace tak nepo-
krývá ani polovinu celkové ztráty. 
„Vláda konečně vyslyšela naše hlasy a pocho-
pila, že peníze, které si od obcí půjčila, musí co
nejrychleji vrátit. Děkujeme za to. Snad není
pozdě. Propady v příjmech samospráv v řádu
několika miliard korun však způsobí také další
schválená protikrizová opatření jako jsou sní-
žení DPH na některé služby nebo možnost zpět-
ného uplatnění daňové ztráty podnikatelů,
problém tedy ještě není vyřešen,“ uvedl před-
seda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

-az-
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Výsledky 1. ročníku participativního rozpočtu

Do hlasování, které začalo 15. května a skončilo
o měsíc později, se zapojilo přes půl tisíce lidí,
konkrétně 513. Po důkladné kontrole a ověření
identit počet klesl na 451  a v systému tak bylo
1353 hlasů, každá osoba totiž měla dva kladné
a jeden záporný. Celkem mohli lidé s trvalým
bydlištěm v Litomyšli či integrované obci vybírat
z 22 návrhů. Většina neplatných hlasů pochá-
zela od osob, které mají trvalé bydliště v jiném
městě či obci.
S přípravou realizace projektů se začne ještě 
v létě. V příštích týdnech se zástupci města se-
jdou s navrhovateli vítězných projektů, prodi-
skutují technické detaily k zahájení prací 
a nastíní další postup. Většina projektů by se
měla stihnout dokončit ještě do konce tohoto
roku. 

Přehled výherců:

Revitalizace sportoviště „Wembley“
kategorie 300 tisíc Kč
130 bodů celkem (nejvíce ze všech)
Projekt má rozšířit nabídku sportovního vyžití
v lokalitě. V návrhu se počítá s pořízením
multifunkční workoutové sestavy určené k po-
silování svalstva celého těla; montáží basket-
balových košů a vyznačení hrací plochy;
zabezpečením a případnou rekonstrukcí fotba-
lových branek.

„Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hlasování
a podpořili náš projekt Revitalizace sportoviště
Wembley. Je skvělé, že vám není lhostejná bu-
doucnost chátrajících lokalit ve městě. Díky
vašim hlasům vzniknou nové příležitosti ke
sportovním aktivitám pod širým nebem. Těšíme
se, že si s vámi na revitalizovaném sportovišti
Wembley brzy zasportujeme.“ -  David Štegner,
autor projektu.

Stromy života pro Litomyšlata
kategorie 300 tisíc Kč
68 bodů celkem
Každé nově narozené dítě by mohlo mít ve
městě zasazený strom se jménem a rokem na-
rození/vysazení. Výsadba by mohla probíhat for-
mou happeningu a byla by společenskou
událostí nejenom pro rodiny. Navíc by ročně bylo
ve městě vysazeno zhruba sto nových stromů.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem ob-
čanům, kteří náš projekt Stromy života pro Lito-
myšlata podpořili. Také bych chtěl ocenit úsilí
všech, kteří se do myšlenky participativního roz-
počtu zapojili - ať už jako autoři námětů nebo
jako hlasující - bez vás by to nešlo! Získat pod-
poru mezi tolika skvělými nápady je velká čest
a doufám, že se v dalších letech podaří zreali-
zovat i ostatní návrhy. Pevně věřím, že náš pro-
jekt dotáhneme k úspěšné realizaci a sejdeme
se již na podzim při sázení stromů pro naše děti.
Moc bych si přál, aby se tento zvyk stal nedílnou
součástí společenského života v našem krás-
ném městě.“ – Lukáš Novák, autor projektu.

Zvelebení Oseckého údolí
kategorie 50 tisíc Kč
110 bodů celkem
Cílem projektu je opravit cestu do Oseckého
údolí a doplnit lavičky či odpočívadlo, případně
prořezat tamní vegetaci a udělat odpočinkové

místo. Pokud by to bylo finančně
možné, také nahradit povodní stržený
most novou lávkou či vedle rybníka ob-
novit studánku.

„Moc děkuji za hlasy pro zvelebení Oseckého
údolí. Je vidět, že lidem na stavu tohoto oblíbe-
ného místa záleží a doufám, že se tam po úpra-
vách budeme potkávat.“ - Marie Novotná,
autorka projektu.

Automatizovaný externí defibrilátor
kategorie 50 tisíc Kč
75 bodů celkem
Umístění automatizovaného externího defibrilá-
toru (AED) na místo s výskytem většího množství
lidí, např. náměstí nebo autobusové nádraží. AED
mohou používat i neproškolení zachránci, včasná
pomoc při zástavě srdce zvyšuje pravděpodob-
nost obnovení oběhu na 50 až 75 %.
„Vážení Litomyšlané, dovolte mi poděkovat vám

všem, kdo jste se zapojili do prv-
ního ročníku participativního roz-
počtu. Děkuji každému, kdo poslal
svoje hlasy jakémukoliv projektu
a využil tak možnost ovlivnit život

v našem městě. Stejně tak chci poděkovat těm,
kteří přihlásili své nápady a dali obyvatelům
Litomyšle pestrou škálu projektů, ze kterých si
mohli vybírat. Pro příští ročník mám na vás
jednu prosbu. Jsme desetitisícové město a hla-
sovalo asi 500 lidí. Máte možnost život v Lito-
myšli zlepšit, tak zkuste být sami víc aktivní!“ -
Johana Edlmanová, autorka projektu.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do prvního roč-
níku participativního rozpočtu, a tím se pokusili
zlepšit život ve městě. Vedení města se bude
zabývat individuálně všemi projekty, které ob-
čané navrhli do letošního ročníku. Některých
z nich bychom se mohli v budoucnu dočkat
v obměněné podobě. -mv-

Sláva vítězům, čest poraženým. Litomyšlané vybrali své nejoblíbenější projekty v prvním ročníku participativního rozpočtu. V hlasování veřej-
nosti zvítězily revitalizace sportoviště Wembley, výsadba stromů života pro Litomyšlata, zvelebení Oseckého údolí a pořízení automatického
externího defibrilátoru. 

Celkové výsledky:

Projekty do 300 tisíc Kč PRO PROTI body pořadí
Revitalizace sportoviště „Wembley“ 132 2 130 1
Stromy života pro Litomyšlata 87 19 68 2
Stezka zdraví Litomyšl 57 8 49 3
Dětská herna 49 9 40 4
Komunitní prostor u městských vil 43 12 31 5/6
Komunitní litomyšlská dílna 36 5 31 5/6
Pojďme ven! 32 4 28 7
Jizva Litomyšle a její budoucnost 18 24 -6 8
Skatepark 31 42 -11 9
Vodní prvek na horní sídliště 18 43 -25 10
Čisté náměstí 5 42 -37 11

Projekty do 50 tisíc Kč PRO PROTI body pořadí
Zvelebení Oseckého údolí 117 7 110 1
Automatizovaný externí defibrilátor 78 3 75 2
Miniparky v Litomyšli 69 2 67 3
Vratné talíře 49 14 35 4
Pítko na Černou horu 23 10 13 5
Pojď to zkusit! 17 6 11 6
Triatlon dětem 15 7 8 7
Umělecký trh Litomyšl 9 8 1 8
Údržba zeleně na pozemcích města 9 23 -14 9
Pátoneum 1 30 -29 10
Půjčovna látkových plen 7 131 -124 11

Váchalova ulice je večer jen pro pěší
Váchalova ulice je jedním z ikonických míst Li-
tomyšle. Krátká ulička vedoucí ze Smetanova
náměstí směrem k muzeu umí sgrafity kolem-
jdoucí vtáhnout do děje Váchalova románu, po-
bavit i poučit. Zejména turisté se tam rádi fotí.

I místní mají tuto část města rádi a vedení
města se rozhodlo, že ve večerních hodinách do
této části omezí vjezd aut, aby si chodci mohli
při procházkách vychutnat jedinečnou atmo-
sféru. Váchalova ulice tak bude přes den sloužit
dopravě a zásobování, večer pak místním i tu-
ristům, kteří si ji budou moci v klidu a bezpečně
prohlédnout.  Více o historii tohoto místa se do-
zvíte například v Litomyšlském architektonic-
kém manuálu. Můžete  se v něm seznámit
nejenom s týmem umělců, kteří sgrafita vytvo-
řili, ale i vizí a přínosem Ladislava Horáčka a na-
kladatelství Paseka. Věděli jste například, že
původně měla být fasáda krvavě rudá, ale pa-
mátkáři to nepovolili? I tak se místním vý-
tvarníkům, absolventům a absolventkám
restaurátorské školy, umělcům a dalším zapo-
jeným podařilo vytvořit unikátní místo. -az-
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445 - 31. 7. 1575 zemřel Giovanni Battista
Aostalli de Sala, významný člen rozvětve-
ného rodu severoitalských stavitelů Aostal-
liů, který přišel na přelomu 30. a 40. let 16.
století do Prahy. Zprvu byl činný na Praž-
ském hradě, později při přestavbách zámků,
např. v Pardubicích, Poděbradech, Chlumci
nad Cidlinou, Brandýse a Lysé nad Labem.
V letech 1568 – 1575 byl vedoucím architek-
tem stavby zámku v Litomyšli pro Vratislava
z Pernštejna. 
30 let - 27. 7. 1990 zemřel Josef Kučera, ře-
ditel Státního rybářství Litomyšl, archivní
pracovník. Vystudoval reálné gymnázium
v Litomyšli, poté studoval  Univerzitu Kar-
lovu v Praze, v roce 1949 byl donucen ukon-
čit studium na právnické fakultě, byl zařazen
do pomocných technických praporů (PTP).
Později studoval Střední rybářskou školu
technickou ve Vodňanech. Pracoval jako ar-
chivní pracovník v Okresním archivu Svitavy
se sídlem v Litomyšli, byl autorem několika
prací uložených ve sbírce vědeckých a lite-
rárních rukopisů, zpracovával archivy obcí,
doplňoval soupisy map a plánů, zaměřil se
mj. na problematiku politického života na Li-
tomyšlsku v období první republiky. V roce
1992 byl plně rehabilitován a byl mu udělen
Právnickou fakultou Univerzity Karlovy
v Praze titul „Doktor in memoriam“.
20 let – 7. 7. 2000 zemřel Ing. Jiří Vacek, po-
kračovatel generace pstruhařů, kteří se vý-
znamně a úspěšně podíleli na umělém
chovu pstruhů. Mlynář Kašpar Vacek (pra-
děd Jiřího Vacka), poslanec zemského
sněmu, člen pěveckého sboru Vlastimil
a starosta Sokola, založil v roce 1862 umělý
chov pstruhů v Nedošíně, celé generace ro-
diny Vacků pracovaly na zlepšování a pro-
dukci pstruha potočního a duhového. Po
roce 1989 se Ing. Jiří Vacek snažil o navrá-
cení pstruhařství jeho rodině, což se nako-

nec po vleklých jednáních podařilo. Vackův
chov pstruhů v Nedošíně existuje dodnes
a je nejstarším chovem v Čechách i v Ev-
ropě. 
15 let – 20. 7. 2005 zemřel Pavel Čotek, hu-
dební skladatel, kritik, učitel hudby. V letech
1949-1952 byl ředitelem hudební školy v Li-
tomyšli. V roce 1951 zorganizoval první Lito-
myšlský hudební večer, v roce 1991 byl
jmenován docentem na katedře hudební
vědy. Autor komorních a orchestrálních
skladeb. 
5 let - 21. 7. 2015 zemřel Ladislav Horáček,
nakladatel, majitel knihkupectví Paseka,
spoluzakladatel Institutu restaurování
a konzervačních technik v Litomyšli, propa-
gátor tvorby Josefa Váchala. V roce 1991 za-
koupil od Národní galerie domek tiskaře
a bibliofila Josefa Portmana, který byl vyzdo-
ben Váchalovými řezbami a nástěnnými
malbami, jež byly v žalostném stavu. Díky
úsilí restaurátorů v čele s Jiřím Látalem se je
podařilo zachránit a Portmoneum, Muzeum
Josefa Váchala, bylo v červnu 1993 slav-
nostně otevřeno. V roce 1998 inicioval Ladi-
slav Horáček výzdobu domu v dnešní
Váchalově ulici novodobými sgrafity s ná-
měty z Váchalova Krvavého románu, které
provedli studenti Institutu restaurování
a konzervačních technik.
25 let – 13. 7. 1995 navštívil Litomyšl špa-
nělský král Juan Carlos I. s manželkou
Sofií. Doprovod jim dělal mj. Pavel Tigrid.
V parný den při prohlídce města starosta Mi-
roslav Brýdl zcela nečekaně a ke zděšení
ochranky zavedl královský pár do hostince
U Černého orla. Král Juan Carlos si dal pivo,
královna Sofie si objednala kávu, ovšem do-
nesenou tureckou kávu neochutnala, ale
pobaveně si prohlížela prostředí, v jakém se
zřejmě ještě nikdy v životě neocitla.

Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE
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ZAMYŠLENÍ

Abraham, praotec víry
Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal
se mu Hospodin a řekl mu: „Já jsem Bůh všemo-
houcí. Choď stále přede mnou a buď poctivý.
Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně tě roz-
množím.“
Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil: „Hle,
já sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem
mnohých národů. Nebudeš se už nazývat
Abram (Vznešený otec), ale Abraham (Otec
množství), neboť jsem tě učinil otcem mnohých
národů.“ Genesis 17, 1-5

Ten Abramův věk 99 let je nejen z dnešního hle-
diska, ale byl i z toho biblického (dožil se 175 let)
přece jen věkem, kdy už se s narozením po-
tomka moc nepočítá. Co se mu tak asi mohlo
honit hlavou, když opět slyšel Boží zaslíbení
toho, po čem tolik toužil, ale stále se nic nedělo?
Mne by nejspíš napadlo: Buď si ze mne Bůh dělá
legraci, ale pak je to hodně krutý žert, anebo (a
to je nejspíš ještě horší) Bůh znevažuje sám
sebe a vůbec není tak všemohoucí, jak o sobě
říká. Většina z nás by v tu chvíli asi uvažovala
v těchto dvou alternativách, ale ten příběh, jak-
koli se ty alternativy mohou zdát pravděpo-

dobné, je obě ukazuje jako klamné. Abram
navzdory věku i navzdory dlouhému čekání
Bohu věří, důvěřuje mu. 
Naplnění toho Božího zaslíbení je sice již blízko,
ale stále ještě není z lidského pohledu viditel-
nou a hmatatelnou skutečností. Tím, kdo tu dů-
věřuje, je však nejen Abram vůči Bohu, ale také
Bůh vůči Abramovi. A znamením této důvěry je
nové jméno, které mu dává a pod kterým to-
hoto praotce víry dnes známe. Navenek to vy-
padá, že si moc nepolepšil – místo Vznešeného
otce je nyní Otcem množství. Zlí jazykové by
mohli dokonce jedovatě poznamenat, že vymě-
nil kvalitu (vznešenost) za kvantitu (množství).
Ale i tohle je falešný pohled, protože Abram
nemá vyměňovat co za co. Abram  nemá nic
v ruce. Má jen ve svém srdci důvěru, že Bůh
není lhář, a z této důvěry roste jeho naděje.
Ano, ta změna jména by mohla vypadat jen jako
další krutý žert na důvěřivém Abramovi – Abra-
hamovi, a přece i nám ukazuje k něčemu velmi
důležitému. To první jméno je totiž znamením
toho, jak nás vidí ostatní lidé, anebo jak vidíme
i my sami sebe. To nové jméno je však zname-
ním toho, jak nás vidí Bůh. Věřit Bohu nezna-

mená vnutit mu svou představu, ale přijmout
jeho pohled. Pohled toho, který nám daroval
život a který ho chce skrze nás rozmnožit. Po-
hled toho, který nás má rád a který nám daroval
svobodu, protože jen v ní (navzdory všem ne-
bezpečím, která jsou s ní spojena) se jeho láska
může dočkat odpovědi, na kterou čeká.
Právě tím je Abraham praotcem víry i nás
všech, kteří jsme ochotni opustit své klamné
představy o sobě i o druhých a uvidět sebe i je
pravdivým, a přece zároveň laskavým pohle-
dem. My křesťané věříme, že právě takovým
pohledem se na nás Bůh dívá skrze Abraha-
mova potomka Ježíše Krista a zároveň nám na-
bízí, abychom skrze něho uviděli své bližní
i jeho samého, který je očím neviditelný. Díky
za to, že právě začátek července je v naší zemi
spojen s přípomínkou těch, kteří nám o tom
nejen svým slovem, ale i životem svědčili – slo-
vanských apoštolů Cyrila a Metoděje i betlém-
ského kazatele M. Jana Husa. I oni právě pro
svou věrnost Ježíši Kristu svým způsobem přišli
o svou vnější „vznešenost“, ale stali se tak
v Abrahamových stopách otci víry nás mno-
hých. Štěpán Klásek

Vzpomínka 
na Miladu 
Horákovou

V sobotu 27. června si celá republika připome-
nula smutné výročí 70 let od vykonstruovaného
politického procesu s Miladou Horákovou a její
následné popravy komunistickým režimem. Její
památku například vyvěšením černých praporů
uctila města i instituce po celé republice a ani
Litomyšl nebyla výjimkou. Na stožár u měst-
ského úřadu byla ve dnech výročí vyvěšena
černá vlajka. -az-

Uzávěrka Lilie
přes léto
Vážení čtenáři upozorňujeme, že v červenci
a srpnu zůstává uzávěrka Lilie nezměněná. Své
příspěvky a inzeráty tedy můžete zasílat na mail
lilie@litomysl.cz, poštou, případně nám je mů-
žete zanést osobně do kanceláře redakce Lilie
v úředních hodinách do 21. července (v případě
otištění v srpnovém vydání) a 21. srpna 
(v případě otištění v zářijovém vydání). Úřední
hodiny redakce Lilie jsou v úterý od 9.00-12.00
hod. a ve středu od 13.00-17.00 hod. (o prázd-
ninách 16.00 hod.) Pokud své příspěvky doru-
číte po tomto datu, tak vás upozorňujeme, že
nemusí být zařazeny do vydání, ale může dojít
k jejich otištění až v následujících měsících.
Stejné termíny platí i pro inzerci a nabídku in-
zerce zdarma pro zdejší podnikatele a živnost-
níky. Více informací případně rádi poskytneme
na kontaktech uvedených v tiráži. -red-
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Poděkování MŠ Lidická

Chtěl bych poděkovat paní ředitelce Borovič-
kové, všem učitelkám a ostatním zaměstnan-
cům školky za velmi vstřícný a klidný přístup
v závěru koronavirové krize, kdy už naši kluci
mohli znovu začít do školky chodit. Zatímco já
jako rodič jsem měl při vyzvedávání kluků ne-
zvyklý komfort (dostal jsem je přede dveřmi už
oblečené a zabalené), pro paní učitelky to celé
představovalo velkou zátěž. Smekám tímto
před nimi, s jakou bravurou to zvládali, a těším
se s dětmi zase v září, kdy už si je budu muset
každé odpoledne zabalit sám.
Díky moc a mějte se fajn! Tomáš Havránek

 V letošním neobvyklém jaru jsem se ocitla
neplánovaně v litomyšlské vile „Jindra“, respitní
péče, kde jsem také přežila pandemii, která
zrovna propukla. Když mě tam rodina přivezla,
hlavní sestra nás provedla budovou, zahradou,
která k této vile patří, a podrobně nám popsala
program, který je tam zavedený, jaká je čin-
nost ve volném čase, představila nám se-
střičky, které se tam pohybovaly.
Po krátkém seznámení na mě padl pocit po-
hody, klidu i důvěry. Následující pobyt mi při-
padal jako hezká dovolená. Sestřičky hodné,
trpělivé a hlavně kamarádsky přívětivé. Měla
jsem je všechny ráda. Zvlášť se mi líbilo,
a vždycky jsem se těšila, dopoledne vyplněné
takovým „minicvičením“ paměti. Také jsme
tam asi dvakrát pekli kolektivně moučník.
Přeji tomuto zařízení, aby i další klienti odchá-
zeli s hezkým pocitem.

Měla jsem Vás milé sestřičky všechny ráda.
Vaše Zdenka Könyüová

 Ráda bych tímto velmi poděkovala celému
kolektivu učitelů 2. ZŠ Litomyšl za dodání uši-
tých roušek a ochranných štítů do ambulance

rehabilitace v Solnici a Borohrádku. Tato
pomoc přispěla k tomu, že provoz ambulance
nemusel být zastaven a mohla jsem i v tak
těžké době pacientům z bolestí alespoň čás-
tečně pomoci.
Velké poděkování a úcta k Vám vše, děkuji.

MUDr. Markéta Tušlová
 Prima hoši, hasiči z Čisté. Nejenže vyčerpali

vodu ze dvou sklepů, ale když viděli, že špatně
chodíme, vzali hadry a vše do sucha vytřeli.
Skutečná pomoc v nouzi. 

Srdečně děkujeme Hartmanovi.
 V letošním roce, 12. července,  je tomu dva-

cet pět let, co nás opustil náš
milovaný manžel, otec, děda
a kamarád, pan Petr Popelář,
veselý, milý člověk, který mi-
loval své blízké, život, sport.
Zemřel v nedožitých 47 le-
tech. Stále je tu v srdci a ve
vzpomínkách s námi.
Za rodinu a přátele manželka Helena, dcery
Ivana a Helena s rodinami

 Dne 21. července 2020 si
připomeneme již 20. výročí
úmrtí pana Oldřicha Pope-
láře, milovaného dědečka
a pradědečka.
S láskou vzpomínáme.
Vnučky Ivana, Helena, snacha Helena a prav-
nučky Bára a Nella

 Dne 21. 6. 2020 uplyne 5
let, kdy nás navždy opustil
pan Josef Kovář. Stále na
tebe vzpomínáme, dědečku.
Za celou rodinu - Aneta Fiše-
rová.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Bělohlávková Pavla,

Horáček Jan, Horký Jan
85 let – Drahošová Věra, Seidl Josef
90 let – Tesařová Jindra
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Viktor Sedláček, Hradec Králové – Kate-
řina Pešinová, Cerekvice nad Loučnou,
Frank Rasmussen, Dánsko – Zuzana Ma-
láriková, Litomyšl, Jakub Řihák, Litomyšl
– Petra Lorencová, Sloupnice, Jan Škeřík,
Benátky – Miroslava Bruzlová, Benátky,
Luboš Weinlich, Holice – Zuzana Pilařová,
Holice, Jaroslav Černý, Opatov – Pavlína
Vajrauchová, Čistá, Tomáš Hruška, Česká
Třebová – Jana Šínová, Česká Třebová, 
Michal Eliáš, Sloupnice – Petra Kubíková,
Sloupnice, Jan Kovář, Řetůvka – Michaela
Šmejkalová, Litomyšl, Pavel Drábek, Lito-
myšl – Marcela Pokorná, Litomyšl, Vítěz-
slav Kabrhel, Janov – Pavlína Kopecká,
Janov,  Jakub Veselý, Tábor – Klára Bažan-
tová, Brno, Václav Koucký, Tanvald – Pa-
vlína Jiráňová, Benátky, Zdeněk Štumpf,
Luková – Eva Němečková, Luková
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Miloslavem Daníčkem (49 let)
Marií Zandlerovou (67 let)
Zdeňkem Otčenáškem (77 let)
Miroslavem Prokopem (83 let)
Vlastou Bartošovou (86 let)
Olgou Rejmanovou (89 let)
Františkem Košťákem (90 let)
Vzpomínáme.  

Vítání občánků
V minulých měsících jsme vzhledem ke
všem opatřením nemohli uskutečnit  ví-
tání nových občánků našeho města.
Všichni zájemci o „vítání“, kteří se již při-
hlásili nebo ti,  kteří tak učiní v následují-
cích dnech ( v recepci  hlavní budovy
městského úřadu)  budou postupně kon-
taktováni a my věříme, že počínaje měsí-
cem září 2020 budeme  moci znovu
milou tradici obnovit.

Dana Kmošková, předseda KPOZ

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

Restaurace Vedralka
V obci Benátky, poprvé zmiňované v listině
z roku 1547 jako součást litomyšlského zámec-
kého panství, bychom do 50. let 20. století našli
proslulou výletní restauraci Vedralka. 
Nacházela se u řeky Loučné, tvořily ji dva sály,
venkovní posezení, hudební automat, kuželník.
Návštěvníci si mohli poslechnout zahradní kon-
certy či se projet loďkami na řece.

Za pohlednici děkuji Aleně Fiedlerové.
Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Výstava o spolupráci ČR a Izraele
Do 20. července se v Litomyšli můžete seznámit
s unikátní výstavou Záhadné pouto, která ma-
puje společnou historii a vztahy České republiky
a Izraele.
Díky spolupráci izraelské ambasády, Židovské
obce a vedení města se Litomyšl stala druhým
místem v ČR po Pražském hradu, kde je výstava
k vidění.
Výstava Záhadné pouto vznikla k výročí 30 let
od znovuobnovení diplomatických vztahů mezi
tehdejším Československem a Státem Izrael. Na
12 roll-upových panelech vizualizuje ono zá-
hadné a hluboké pouto, které již po staletí mezi
českým a židovským národem existuje. Jednot-
livé panely znázorňují různé historické milníky,

které tento vztah definovaly. Seznamují diváka
s méně známými fakty, jako například že se
český jazyk objevil již v hebrejských rukopisech
v 10. století nebo že se Karel IV. nechal při vy-
tvoření Prahy inspirovat městem Jeruzalémem.
Závěrem se pak návštěvník dozví, jak proběhlo
znovuobnovení diplomatických vztahů po sa-
metové revoluci.
Námět a text výstavy vytvořil diplomat a hebra-
ista Dr. Robert Řehák. Text je doplněn pout-
avými ilustracemi studentů Západočeské
univerzity v Plzni, Fakulty designu a umění La-
dislava Sutnara, pod vedením známé výtvarnice
a ilustrátorky Renáty Fučíkové.
Výstava je v českém a anglickém jazyce. -mv-

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Řezání a tisk kněho-
značek podle J. Váchala • V Litomyšli se tanco-
valo pro dobrou věc 
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Splatnost poplatku za komunální
odpad za rok 2020
Vážení občané, připomínáme, že na základě
obecně závazné vyhlášky města Litomyšl
č. 14/2019 o místním poplatku za provoz sy-
stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
byl poplatek za komunální odpad splatný do 30.
6. 2020. 
Všem poplatníkům byla v prvním červnovém
týdnu zaslána složenka, na základě které je
možné provést platbu z bankovního účtu, na
přepážce České pošty, případně v hotovosti
nebo platební kartou na pokladnách města na

ul. Bří Šťastných 1000 nebo J. E. Purkyně 918
v pondělí a ve středu do 17 hodin, v ostatních
dnech do 14 hodin. Výše poplatku za jednu
osobu činí 660 Kč. Pokud jste již poplatek uhra-
dili, považujte, prosím, toto upozornění za bez-
předmětné.
S případnými dotazy se můžete obrátit na paní
Ivu Kubešovou, a to buď osobně v kanceláři
číslo 10 v hlavní budově městského úřadu Bří
Šťastných 1000, nebo na telefonním čísle 461
653 336 či elektronickou poštou na adresu
iva.kubesova@litomysl.cz. Jitka Valentová

Provoz školek
přes léto

Hledáme rodilé
mluvčí anglického
jazyka
Výuka jazyků nemá být jen o biflování. Na zdej-
ších školách se sice děti konverzaci v cizím ja-
zyce věnují, ale vždy jim můžeme podmínky
zlepšit. Město Litomyšl by rádo pokračovalo ve
zlepšování výuky cizích jazyků na druhých stup-
ních ZŠ v celém Litomyšlsku. V současné době
na školách hledají pomoc s výukou angličtiny.
Znáte rodilého mluvčího, který by od příštího
školního roku měl čas a chuť pomáhat zdejším
dětem v rámci pravidelných konverzací? Pokud
ano, prosíme, napište nám či zavolejte na kon-
takty v tiráži.
Hledáme: rodilé mluvčí angličtiny pro tandemo-
vou výuku s učitelem, pedagogické vzdělání
není podmínkou. Náplní práce je pouze konver-
zace v anglickém jazyce s žáky zdejších škol
Městský úřad Litomyšl nabízí úvazek 40 hodin
měsíčně (lze rozdělit mezi více lektorů), 250
Kč/hod.  Nástup 1. 9. 2020. -red-

Upozorňujeme rodiče, že přes léto bude platit
změna v provozních dobách litomyšlských
školek. I. mateřská škola (Zámecká) bude mít
uzavřeno úplně, II. mateřská škola („Vertexová“,
od září MŠ Sedmikráska) bude mít zavřeno od
20. července do 23. srpna a III. mateřská škola
(„Lidická“, od září MŠ v Líbánkách) nebude ote-
vřena v termínu od 1. do 19. července a od 24.
do 30. srpna. Ve školkách bude přes léto zkrá-
cena pracovní doba od 6.00 do 16.00 hod. 
Ve II. MŠ se začíná v 6.15 hod.
Více aktuálních informací poskytne personál
školek, případně zaměstnankyně MěÚ Litomyšl
na tel. čísle 461 653 353.
Školky budou ve výše uvedených termínech
uzavřeny kvůli čerpání dovolených a v někte-
rých případech kvůli rekonstrukcím. Vedení
města děkuje za vstřícnost a pochopení. -mv-

Omalovánky Pravdivě vykreslená
historie o rytíři Toulovcovi 
Představujeme novinku pro ty nejmenší cesto-
vatele a výletníky. Originální omalovánky se
spoustou otázek a úkolů spatřily světlo světa
díky Sdružení obcí Toulovcovy maštale a městu
Litomyšl. Na dvaadvaceti stranách se můžete
seznámit s tím, jaký život mohl rytíř Vavřinec
Toulovec prožít. Víte, co má společného rytíř
Toulovec, Toulovcovy maštale a Toulovcovo ná-
městí? Chcete se dozvědět, proč se Toulovcovu
náměstí v Litomyšli říká lidově Špitálek? A hle-
dali jste již někdy v Toulovcových maštalích po-
klad? To vše a mnohem víc se dozvíte právě
z omalovánek. Nádherné výtvarné zpracování

a nápadité otázky jsou z dílny Josefa Sodomky,
o texty se postarala Kateřina Zelenková a tisklo
se v tiskárně H.R.G. Litomyšl. 
Netradiční omalovánky jsou k dostání v IC Lito-
myšl, v městské galerii i v regionálním muzeu.
Zakoupit je můžete i v Turistickém informačním
centrum Maštale, které sídlí v Muzeu dýmek
v Proseči. Právě z Proseče si můžete udělat
výlet nejen do Toulovcových maštalí, ale třeba
i na Toulovcovu rozhlednu, případně na roz-
hlednu Terezka a Borůvka.  

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

Letní provoz
školní jídelny
Milí strávníci, v letních měsících pro vás opět
budeme mít otevřené horní patro v jídelně
U Školek. Otevírací doba bude 11.00 – 13.00
hodin a doufáme, že již v běžném provozu bez
současných omezení. 
Nový školní rok 2020/2021
V následujícím školním roce uvítáme i naše nej-
menší strávníky. Pro všechny rodiče prvňáčků
připomínáme, že je dobré pamatovat na včasné
přihlášení. Doporučujeme všem, aby veškeré
změny nenechávali až na první zářijový týden.
V současné chvíli nedokážeme přesně říct, zda
již budeme mít běžný provoz jako v době před
pandemií, nebo dojde k některým úpravám (na-
příklad rozsah nabídky, objednávky atd.). Pevně
ale věříme, že v září bude naše jídelna v kom-
pletním normálním provozu, na který jsme byli
všichni zvyklí. Veškeré novinky budou uveřejňo-
vány prostřednictvím stránek www.mujscola-
rest.cz a webových stránek škol.
V případě dalších otázek se můžete obrátit na
vedoucího provozu školních jídelen v Litomyšli
Jana Pražáka na e-mailu zr.6550@scolarest.cz
nebo tel. čísle 731 438 394. Jan Pražák

Hledáme EkoLitomyšlany,
znáte nějaké?
EkoLitomyšlan je každý občan Litomyšle, který
dělá něco přínosného pro životní prostředí.
My však hledáme EkoLitomyšlany, kteří ne-
zištně pečují o městskou zeleň, starají se nebo
uklízí veřejné plochy v Litomyšli.  Například pe-
čují o záhonky, o mobilní zeleň, sečou trávníky,
hrabou listí nebo zalévají výsadby ve svém
okolí.  Dbají na udržování pořádku na sběrných
místech, není jim cizí zvednout a vyhodit pova-
lující se odpadky do koše. 
Jsi EkoLitomyšlanem nebo máš nějakého ve
svém okolí? Dej nám vědět. 
• formou zaslání krátkého popisu o co a jak se

staráte nebo pečujete 
• popis doplníte fotografiemi z daného místa
• příspěvky posílejte elektronicky na

barbora.doulapova@litomysl.cz od 1. 7. 2020
do 30. 9. 2020

• jednotlivé příspěvky s vaším souhlasem ná-
sledně zveřejníme, aby mohly inspirovat další
občany

• nejlepší EkoLitomyšlané se mohou těšit na
odměny Barbora Doupalová

Připomínáme, že od 1. června letošního roku
mohou občané žádat o dotaci na domácí kom-
postéry. Město v případě schválení dotace a do-
držení všech podmínek přispěje na nákup
kompostéru dle vlastního výběru o minimálním
objemu 390 litrů částkou tisíc korun.
Kompostéry musí být umístěny na oploceném
pozemku ve vlastnictví žadatele nebo nájemce.
Uzávěrka příjmu žádostí je 31. července. Více in-
formací najdete na www.litomysl.cz, případně
volejte na číslo 461 653 364.
Do konce srpna mohou také občané Litomyšle

a integrovaných obcí žádat o fi-
nanční podporu na pořízení nové
domovní čistírny odpadních vod,
zprovoznění nebo náhradu ne-
funkční čistírny nebo vybavení
stávajících septiků biofiltry  pro rodinné domy
s trvalým bydlením v oblastech bez existence
dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu.
V uvedeném rodinném domě musí být hlášena
alespoň jedna osoba k trvalému pobytu, to ne-
platí u objektů s platným stavebním povolením
na jeho výstavbu. -red-

I přes léto můžete žádat 
o dotace z městského rozpočtu
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Osvobození bez svobody – výstava příběhů
Paměť národa Východní Čechy připravila ve
spolupráci s Pardubickým krajem a zapojenými
městy výstavu příběhů pamětníků z Pardubic-
kého kraje, jejichž osudy byly ovlivněny 2. svě-
tovou válkou. Venkovní výstava Osvobození bez
svobody je putovní a do 6. července bude k vi-
dění v Litomyšli.
Výstava na čtrnácti panelech představí příběhy
pamětníků i téměř dvacetiletou činnost nezi-
skové organizace Post Bellum, která spravuje
sbírku Paměti národa. K vidění je na pozemku
mezi Klášterními zahradami a kostelem Pový-
šení sv. Kříže.
„Jsem moc rád, že i Litomyšlané si mohou v této
nezvyklé době alespoň díky výstavě Paměti ná-
roda připomenout významné výročí konce
2. světové války. Před 75 lety stejně jako dnes
platilo a platí, že lidská soudržnost, odvaha, od-
povědnost, ale i pokora jsou důležitými aspekty
lidství. Z historie víme, jak rychle se mohou věci
změnit – vzdělávejme se, nezapomínejme,
poučme se,“ říká Daniel Brýdl, starosta Lito-
myšle. Vybrané příběhy korespondují jak
s hlavní myšlenkou oslavy konce války, tak

s místy, kde bude výstava instalována. Osudy
představovaných pamětníků jsou spjaty
s městy jako Česká Třebová, Pardubice, Chrast,
Skuteč, Králíky či Moravská Třebová, kde vý-
stava v prosinci ukončí svou pouť Pardubickým
krajem.
Dokumentaristé Paměti národa natočili osudy
dnes již tisíců pamětníků, z nichž bude deset
představeno na putovní výstavě Osvobození
bez svobody. Patří k nim vězni koncentračních

táborů Jaroslav Vomočil, Eva Pytelová a Vladi-
mír Munk. Druhováleční vojenští hrdinové Jar-
mila Halbrštátová a Vasil Timkovič nebo Richard
Husch, který si prošel poválečným pogromem,
a mnozí další. Jejich kompletní vyprávění jsou
publikována v archivu Paměti národa. Jednotlivé
příběhy pamětníků z výstavy budou také zve-
řejňovány v Magazínu Paměti národa a prů-
běžně publikovány v Deníku.
Pardubický kraj si ve 20. století prošel těžkými
zkouškami. Jeho obyvatelé zakoušeli obsazení
Sudet, Protektorát, násilné vyhánění, komunis-
tický teror atd. Jednoduché nebyly ani návraty,
ať již po skončení 2. světové války či po 17. lis-
topadu 1989. Přesto, anebo právě proto zde žilo
a stále žije mnoho výrazných osobností. Jejich
vzpomínky se sice často pojí s nepříjemnými
zážitky, ale o to důležitější je o nich vyprávět,
a podat tak přímé svědectví dalším generacím.
„Upozorňujeme na osudy lidí, kteří na vlastní
kůži zažili nespravedlnost a krutost totalitních
režimů a jsou ochotni o nich vyprávět,“ dodává
kurátor výstavy a ředitel Paměti národa Vý-
chodní Čechy Tomáš Heller. Miroslav Tyč

strana 1 >
Venkovní přehlídku doplní výstavy pořádané
Městskou galerií Litomyšl, Regionálním muzeem
Litomyšl, Galerií Pakosta, Galerií Kroupa, Zámec-
kým návrším, Kulturákem Archa, White Gallery,
Galerií Kabinet Chaos a Galerií Miroslava Kubíka.
„Ačkoliv se ještě před dvěma měsíci zdálo, že
bude celý koncept Smetanovy výtvarné Lito-

myšle zrušen, nestalo se tak, a návštěvníci si tak
mohou užít letní Litomyšl tak, jak jsou zvyklí.
Mohou se projít open-air výstavou a navštívit ně-
kterou ze zúčastněných organizací. Čeká na vás
nevšední zážitek, a navíc nás podpoří v tom, co
děláme,“ dodává k letošnímu ročníku SVL ředi-
telka Městské galerie Litomyšl Martina Zuzaňá-
ková. Letošní ročník se koná za výrazné finanční

podpory ministerstva kultury, Pardubického
kraje a Bohemian Heritage Fund a pod záštitou
krajského radního Romana Línka. Díky dotacím
a grantům ve výši 400 tisíc Kč tato unikátní pře-
hlídka moderního umění nezatíží městský rozpo-
čet, ale přesto nabídne lidem možnost podívat
se na něco nového, jiného, zajímavého, diskuto-
vat a polemizovat o dílech s jejich autory. -red-

Do města se vrátilo moderní umění
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Mezitím probíhají jednání o tom, jak celý proces
urychlit. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl přijel
v polovině června do Litomyšle opět jednat
o úpravách plánu dálnice D35 v okolí města se
zástupci obcí Řídký, Cerekvice nad Loučnou,
Němčice, Strakov, Tržek, Janov, Litomyšl
a spolků Živé Kornice a Pro Litomyšl.
Cílem schůzky bylo představit možné technické
úpravy a návrhy na to, jak eliminovat negativní
vlivy dálnice na okolí a tím předejít dalším od-
voláním v územních a stavebních řízeních.
Jednalo se například o vybudování valů, proti-
hlukových stěn, sázení zeleně či výškových
úpravách stavby. Zároveň však Radek Mátl pří-
tomné upozornil, že trasa dálnice ve variantě
„nula“ uvnitř vybraného koridoru se již měnit
nebude. „Jsem tady, abychom našli kompromis,
a věřím, že jsme schopni se dohodnout. Mů-
žeme řešit řadu věcí, ale trasa je pevně daná
a s ní se zkrátka hýbat nemůže,“ prohlásil ge-
nerální ředitel Mátl na jednání.

Dojde ke kompromisu?
Vedení města Litomyšle znovu zopakovalo, že
chce co nejrychlejší výstavbu dálnice a v jed-
nání od počátku vystupuje jako mediátor mezi
místními obcemi a ŘSD. Radek Mátl na schůzce
uvedl, že pokud se dálnice nestihne dokončit
včas, navazující úseky ve směru od Vysokého
Mýta a Svitav se dočasně napojí na silnici I/35
a doprava z dálnice bude svedena přes město.
Přítomní se seznámili s plány ŘSD, sami je ak-
tivně připomínkovali a podávali návrhy na jejich
vylepšení. Zda se však dojde ke kompromisu,
zatím není jisté. Podle strakovského starosty
Jana Janypky je celá situace zvláštní. „Mohu říci,
že jsem rád, že se s námi ŘSD relativně kon-
struktivně baví. Musím ovšem podotknout, že
nevím, kdo je odpovědný za to, že se to neudě-
lalo před lety. Na schůzce se zase ukázalo
mnoho problematických věcí, na které dlouho-
době upozorňujeme nejen z pohledu Strakova,
tedy koordinace prací, vybudování přivaděče,
odpočivadla u dálnicí, ochrana před hlukem,
a mohl bych pokračovat. Uvidíme, s čím ŘSD
přijde na konci léta,“ popisuje svůj pohled na
červnové jednání Jan Janypka. 
Další jednání je naplánováno na srpen či září le-
tošního roku, kdy se obě strany seznámí s ak-
tualizovanými výkresy, které budou obsahovat
připomínky ze schůzky. První podobné jednání
se uskutečnilo v únoru letošního roku.

Dalším sporným bodem je přivaděč k dálnici
„Jednání probíhalo poměrně vstřícně, místo
obvyklého „to nejde“ jsme slyšeli nadějnější
„prověříme, pokusíme se zapracovat“. Ale
s hodnocením počkáme až po příští schůzce, až
bude jasné, jak moc se ŘSD snažilo. Jako zdroj
největších problémů se jeví přivaděč od České
Třebové a křižovatka u Kornic, se kterou nemů-
žeme souhlasit v žádné podobě,“ hodnotí jed-
nání Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice. 
Právě mimoúrovňová křižovatka Litomyšl -
sever byla dalším bodem jednání. Ta by měla
sloužit jako napojení na dálnici D35 a prosazuje
ji vedení České Třebové. Rada města v prosinci
2019 projednávala stanovisko k případné vý-
stavbě mimoúrovňové křižovatky na podnět
občanů. Radní schválili usnesení, v němž stojí,

že radní podporují záměr města Česká Třebová
v přímém napojení na dálnici křižovatkou ve
tvaru „T“ tak, aby se občané České Třebové
a okolí napojili na dálnici přímo, bez nutnosti
projíždět obydlenou oblastí Prokop, kolem his-
torického zámeckého areálu a největší litomyšl-
ské základní školy. 
Podle vedení města Litomyšle by se její pří-
padné vybudování ale mělo řešit až poté, co
bude jasné, že se dálnice skutečně postaví. „K
dálnici jsme se za město vyjádřili nesčetněkrát
a chceme ji v co nejkratším termínu hotovou,
jinak nám městem budou jezdit desetitisíce aut
navíc, což nám pan Mátl na schůzce zcela jasně
a otevřeně řekl. Někteří naši kritici to bagateli-
zují, ale pro město i občany je to reálná hrozba.
Neustále se při jednání objevují staré křivdy
a nedorozumění, ale to jako současný starosta

již vyřešit nemohu. Naprostou prioritou je pro
nás výstavba dálnice. Křižovatku můžeme řešit
až potom, co se vyřeší zásadní věc – kdy se
začne D 35 stavět. Pokud by mělo její vybudo-
vání ohrozit stavbu dálnice, tak to vidím jako
velký problém,“ uvedl starosta Daniel Brýdl. 

Kornice i Němčice proti, část občanů pro
Proti přivaděči jsou nejenom zástupci spolku
Živé Kornice, ale například i obec Němčice. Těm
vadí, že přivaděč před několika lety nikdo ne-
chtěl, ale nyní jej nová vedení okolních měst pro-
sazují. „Zásadně nesouhlasíme s realizací
mimoúrovňové křižovatky Litomyšl-sever a s pří-
mým napojením České Třebové na D35. Naše
obec by se tak dostala do obklíčení tří silnic
a znamenalo by to další zábory zemědělských
pozemků. Celý záměr měl být po dohodě dotče-
ných samospráv zrušen. To už ale v současné
době neplatí a každý bezohledně prosazuje jen
své vlastní zájmy na úkor jiných, jak nyní slyšíme
z České Třebové a z Litomyšle. My jsme ale zvyklí
držet slovo, na rozdíl od ostatních. Je mí líto té
mlčící většiny, která případně doplatí na zpož-
dění, nebo dokonce na nerealizaci D35, kterou
my dlouhodobě podporujeme,“ přibližuje stano-
visko Němčic starosta Josef Racek.
Pro vybudování přivaděče jsou naopak někteří
občané Litomyšle. Mezi ně patří například
Tomáš Havránek. „Podle oficiálního plánu ŘSD
se D35 u Litomyšle začne stavět o rok později
než u Mýta a Svitav. To považuji už teď za kata-
strofální a přípravě dálnice by se mělo vše pod-
řídit. Pokud ale pan Chaloupka způsobí ještě
další zpoždění, bude čas vrátit do dokumentace
sjezd Litomyšl - sever s přivaděči a ulevit do-

pravě u zámecké ZŠ a zbytku města. V případě
dalších průtahů budu sjezd a přivaděče dle
platné EIA prosazovat všemi zákonnými pro-
středky, věnovat se tomu na plný úvazek
a z vlastních prostředků hradit související
právní služby. Jde o zdraví nás všech v Lito-
myšli," vysvětluje postoj části litomyšlské veřej-
nosti Tomáš Havránek. 

Komplikovaná situace a vzájemné obviňování
S tím, že by vybudování dálnice zpožďoval, však
zástupce spolu Živé Kornice nesouhlasí. „Nej-
větší zpoždění D35 způsobilo město Litomyšl
posunem trasy za Kornice a následným neřeše-
ním problémů, když si občané Kornic museli své
zájmy hájit sami. Agresivní přístup některých li-
tomyšlských radikálů může jen narušit sou-
časná jednání a vrátit vše o deset let zpět.

Termínů zahájení
výstavby jsme měli
už spoustu, i rok
2023 je jen politický,
protože   je   ne-
ustále před něja-
kými volbami.
Politikům spory ve
skutečnosti vyho-
vují, protože mohou
svoji neschopnost
sehnat na dálnice
peníze maskovat
výmluvami na eko-
teroristy,“ reaguje
Petr Chaloupka na

kritiku. Jak je celá situace komplikovaná a ovliv-
něna historií ilustruje vyjádření krajského rad-
ního pro oblast dopravy Michala Kortyše, který
podle svých slov snahu o vybudování přivaděče
chápe, ale nemá podle něj smysl. „Nelze přeci
plánovat napojení kamionové dopravy na dál-
nici s tím, že pojede přes Němčice. Křižovatka
nad Litomyšlí zůstane jako územní rezerva
a budoucnost ukáže její potřebu. Dálnice se řeší
již roky. ŘSD i projektanti jednali s odpůrci trasy
ve schválené variantě opakovaně, navrhovali
kompromisy a řešili tuto problematiku. To, že se
v minulosti nedospělo ke kompromisu, roz-
hodně není pouze chyba města, kraje a ŘSD.
Problém je, že někteří účastníci územního řízení
hájí zájmy pár desítek lidí, což chápu a respek-
tuji, mají na to právo, kdežto vedení města musí
brát ohled na zájmy 10 tisíc Litomyšlanů, vedení
kraje zastupuje půl milionu lidí a stát musí řešit
věci s ohledem na 10 milionů občanů. Stavba
dálnice se vždy někoho dotkne a není možné
tuto stavbu postavit tak, aby se trasa i její ře-
šení líbilo všem. Já jsem osobně pro její vybu-
dování v co nejkratším čase.“

Kdy by se mohlo začít stavět?
V přehledové prezentaci ŘSD aktuální k březnu
roku 2020 je u výstavby dálnice D35 v okolí Li-
tomyšle uvedeno, že úseky Džbánov – Litomyšl
a Litomyšl – Janov se mají stavět v letech 2023
až 2026. Práce na navazujících úsecích od Vy-
sokého Mýta a Svitav začnou podle odhadů
o rok dříve. Odhady s termíny prací se však
v minulosti již několikrát změnily. Více informací
k výstavbě dálnice D35 přineseme v dalších
číslech Lilie. -mv-

Jak je to s výstavbou dálnice D35?
Jak se pokročilo s výstavbou dálnice? Kdy by mohla být hotová? Jaká je nyní situace? Na tyto otázky se pokusíme v tomto vydání Lilie odpovědět.
V současné době se řeší nutná administrativa. V úterý 23. června proběhlo veřejné projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí na výstavbu
dálnice D35 Litomyšl - Janov, I. etapa v úseku kolem Kornic. Již v minulosti vydal litomyšlský stavební úřad dvě kladná územní rozhodnutí pro na-
vazující úseky Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov. I zde řeší krajský úřad námitky účastníků řízení, podle současných odhadů by o jejich opráv-
něnosti mohl rozhodnout ještě letos. Na všechny tři úseky kolem Litomyšle bylo v rámci územního řízení celkem podáno devět námitek.
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ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 4. 7. MUDr. Tišlerová
Ne 5. 7. MUDr. Tišlerová
Po 6. 7. MUDr. Novotná
So 11. 7. MUDr. Dejdarová
Ne 12. 7. MUDr. Jílek
So 18. 7. MUDr. Dejdarová
Ne 19. 7. MUDr. Dejdarová
So 25. 7. MUDr. Paseková
Ne 26. 7. MUDr. Jindrová
So 1. 8. MUDr. Paseková
Ne 2. 8. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
Od 21. března 2020 do odvolání je zru-
šena lékařská pohotovostní služba pro
děti a dorost v Litomyšlské nemocnici.
V případě potřeby vyhledejte nejbližší
LSPP pro děti a dorost, které jsou ve Svi-
tavské nemocnici nebo v Orlickoústecké
nemocnici.

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 4. 7. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 5. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 6. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
So 11. 7. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 12. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 18. 7. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 19. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 25. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 26. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 1. 8. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 2. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4. – 5. 7. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
6. 7. MDDr. Bidmonová Ivana
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
11. – 12. 7. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 737 006 138
18. – 19. 7. MUDr. Cacek  Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
25. – 26. 7. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
1. – 2. 8.2020 MUDr, MBA Feltlová Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715

Nadační fond opět pomáhá.
I díky vám a vaší štědrosti
Rodiče dětí z celého Litomyšlska budou moci
své potomky nechat moderně a bezbolestně
otestovat na zažívací problémy ze slin. Nadační
fond místní alergologii přispěje na pořízení PEP
testů ve výši 55 tisíc Kč.
To není jediná pozitivní zpráva z červnového za-
sedání správní rady. Podpory ve výši 56 tisíc Kč
se dočká i Farní charita Litomyšl, která zažádala
o kyslíkový koncentrátor pro domácí hospico-
vou péči, tyto přístroje pomáhají pacientům na
sklonku života s dýcháním.
Tyto projekty podpořili dárci z řad veřejnosti,
většinu částek doplatí Nadační fond pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska ze svého rozpočtu.
Do něj přispívá každoročně město Litomyšl
částkou 250 tisíc Kč, dary ale posílají okolní
obce, firmy a jednotlivci. 

Pomoc při koronavirové krizi
V uplynulých měsících fond pomohl zdejším
lidem nákupem roušek a ochranných štítů
v první fázi koronavirové krize. 
Největším úspěchem fondu za poslední dobu
bylo pořízení izolátoru nukleových kyselin do
Litomyšlské nemocnice za půl milionu korun.
Díky novému vybavení zvládne zdejší labora-
toř otestovat až 800 vzorků denně z původ-
ních 300. Do budoucna tak budeme lépe
připraveni na případné další vlny epidemie
covid-19. Moderní přístroj pomůže v litomyšl-
ské laboratoři i v budoucnu a bude sloužit pa-
cientům z celého Pardubického kraje. Na toto
vybavení přispěli dárci nejenom z Litomyšl-
ska.

Ruka pro život slaví 10 let od otevření
Denního stacionáře v Litomyšli
Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombino-
vaným postižením, poruchou autistického
spektra a seniory, který využívá prostory v pří-
zemí domu na adrese J. E. Purkyně 1126 a 1150,
završil v červnu letošního roku 10 let svého pů-
sobení v Litomyšli. Vážíme si toho, že nám zastu-
pitelé města Litomyšl před lety umožnili zahájit
provoz sociální služby pro tyto potřebné spolu-
občany. Jelikož každý rok v polovině června pořá-
dáme k výročí založení den otevřených dveří,
v letošním „kulatém“ roce tomu nemělo být jinak.
Z důvodu zvýšených mimořádných opatření se
však tato akce bohužel nemohla uskutečnit.
Je pro nás velkým závazkem, že naši službu vy-
užívají lidé s velmi těžkým kombinovaným po-
stižením. Jsme si vědomi toho, že rodinné vazby
jsou pro naše uživatele velmi důležité a nápo-
mocné v jejich rozvoji. Proto chceme těmto
lidem nabídnout ambulantní službu tak, aby je-
jich rodiče nemuseli stát před nelehkou volbou,
zda si ponechat své dítě nebo rodiče v domácí
péči a věnovat mu všechen svůj čas, nebo zda
využít celoročních pobytových služeb, a vzdálit
je tak zbývajícím členům rodiny.
Je pro nás radostí, že právě těmto lidem mů-
žeme nabídnout pestrou škálu aktivit pro smys-
luplné využití volného času a pomáhat jim se
zapojením do společnosti.
Za 10 let našeho fungování jsme poskytli péči
a podporu více než 50 klientům. Naším cílem je,
aby se každý klient u nás cítil dobře, měl dosta-
tečnou podporu a pomoc v činnostech, které
sám nezvládne, a to ať kvůli svému postižení,
nebo úbytku sil z důvodu nemoci či věku.
Dbáme na kvalitu sociálních služeb a snažíme

se vždy reagovat na měnící se potřeby uživa-
telů. 
Náš stacionář jsme díky donátorským aktivitám
a grantovým příležitostem vybavili polohova-
cím zařízením pro udržení hybnosti uživatelů
s těžkým kombinovaným postižením, senzomo-
torickými  a komunikačními pomůckami. Všem,
kteří nás jakkoliv podporují, patří velký dík. 
Velmi důležité pro naše klienty je i využívání
běžně dostupných služeb města, kterého jsme
součástí. Rádi bychom na tomto místě poděko-
vali pracovnicím městské knihovny a střediska
volného času, které pro nás každý měsíc připra-
vují zajímavé programy. Nelze opomenout ani
spolupráci se speciální základní školou, která
má pro naše klienty velký přínos především při
udržování stávajících znalostí a dovedností.
V neposlední řadě je důležité zmínit pořádání
jarních a podzimních výstav, které se těší velké
oblibě litomyšlské veřejnosti. Těší nás zájem
o naše výrobky, které vznikly v rámci pracovně
terapeutických aktivit v našich multifunkčních
dílnách. Jsme rádi, že za nimi nehledáte doko-
nalost, ale především radost z každého nového
výrobku, který naši klienti dokážou s podporou
pracovníků vyrobit.  Pevně věříme, že vás bu-
deme moci pozvat na den otevřených dveří
v rámci Týdne sociálních služeb, který se bude
konat druhý říjnový týden, a že se tak budete
moci sami přesvědčit, že plníme naše poslání,
tedy pomáhat našim klientům začlenit se do
společnosti, žít co nejsamostatněji a podle
vlastních představ.

Ria Slušná, vedoucí Denního stacionáře
Ruky pro život o.p.s.

Pomáhat nebylo nikdy snazší
Prostřednictvím Nadačního
fondu můžete zdejším poskyto-
vatelům zdravotnické péče
snadno pomoci i vy. Na webu
www.nadace.litomysl.cz jsou
zveřejněny aktuální projekty
nebo můžete poslat peníze přímo do rozpočtu
fondu.
Finanční transakce zabezpečuje ověřený portál
Darujme. Peníze na dobrou věc můžete poslat
jednorázově i opakovaně, koruny i stokoruny.
Všechny takto vybrané peníze budou použity
pouze na podporu přihlášených projektů. -mv-
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v Litomyšli v červenci 2020
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 7. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů (a dále v červenci každou středu od 19.00) • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 Středa, hudby vám třeba: Pendl - občerstvení zajišťeno, vstup volný • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239

2. 7. Čt 17.00 Antonín Střížek: Zdánlivá lehkost - zahájení výstavy, hudební doprovod Botafogo • Galerie Miroslava Kubíka tel. 602 771 145
18.00 Festivalové zahrady: Prague Cello Quartet - čtveřice perfektních muzikantů napříč klasikou i popem, vstup volný • Klášterní zahrady
18.30 Záhadné pouto - vernisáž výstavy, Dr. R. Řehák promluví o vztahu mezi českým a židovským národem • Zámecké informační centrum
20.00 Festivalové zahrady: Zahajovací koncert - Pocta Smetanovi - přímý přenos koncertu SL • Klášterní zahrady tel. 461 612 575

3. 7. Pá 17.00 SL: Recitál Pavla Černocha - koncert, vstupné 550 - 950 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575
18.00 TPP: O chytré kmotře lišce, Michal Horák - pohádku uvádí Divadlo Andromeda, od 19.30 koncert • Toulovcovo nám. tel. 461 653 333
20.00 SL: Na hranách stylů - Crossover Summer Night - koncert, vstupné 650 a 950 Kč • Státní zámek Litomyšl tel. 461 612 575

4. 7. So 11.00 SL: Mattinata s Radkem Baborákem - koncert, vstup volný • u saletu v zámecké zahradě tel. 461 612 575
19.00 Festivalové zahrady: Marta Kloučková Quintet - jazzový koncert, vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
19.00 Post-hudba - koncert, vstupné dobrovolné • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Tygroo - koncert pražské kapely hrající dechovo/funkovou hudbu, 50 Kč • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
20.00 SL: 4 sóla pro Bacha - koncert na II. zámeckém nádvoří, vstupné 650 a 950 Kč • Státní zámek Litomyšl tel. 461 612 575

5. 7. Ne 11.00 SL: Mattinata s Radkem Baborákem - koncert, vstup volný • u saletu v zámecké zahradě tel. 461 612 575
14.00 Slavnost na Růžovém paloučku - národopisná slavnost k uctění Českých bratří • Růžový palouček u Újezdce tel. 603 182 523
17.00 Jan zvaný Hus - divadelní představení nejen pro děti v podání René Josefa • Husův sbor tel. 724 704 977
17.30 SL: Martinů Voices - koncert, vstupné 450 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 575
19.00 Festivalové zahrady: Husák Quartet - koncert, Coldplay, P. Williams či D. Guetta ve smyčcových úpravách, zdarma • Klášterní zahrady
20.00 SL: Česká sinfonietta - koncert na II. zámeckém nádvoří, vstupné 650 a 950 Kč • Státní zámek Litomyšl tel. 461 612 575
22.30 SL: Nokturno Václavy Krejčí Houskové - koncert, vstupné 450 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 575

6. 7. Po 10.00 Ekumenická bohoslužba na památku M. Jana Husa - kázat bude bratr kazatel Daniel Kvasnička • Toulovcovo nám. tel. 724 704 977
11.00 SL: Mattinata - Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie - koncert • schodiště pod regionálním muzeem tel. 461 612 575
11.00 Komentovaná prohlídka městem Litomyšl - s průvodcem, 90 Kč/osoba • sraz u infocentra na Smetanově náměstí tel. 461 612 161
11.00 SL: Pavel Šporcl - Kde domov můj - první koncert, vstupné 650 a 950 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 575
14.00 a 17.30 SL: Collegium 1704 - Voce d´Alliprandi - koncert, vstupné 950 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 575
19.00 Festivalové zahrady: Rendez-fou - trio proplouvající vodami folku, swingu a šansonu, vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
20.00 SL: Pavel Šporcl - Kde domov můj - druhý koncert, vstupné 650 a 950 Kč • Státní zámek Litomyšl - II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575

7. 7. Út 16.00 Festivalové zahrady: Klavírní hodinka Dominika Veselého - vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
19.00 Festivalové zahrady: Sedláčkovo kvarteto - klasické kvarteto, vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
20.00 SL: Belfiato Quintet - koncert, vstupné 350 a 650 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 575
20.00 SPKH: Leoš Čepický (housle) a Petr Saidl (kytara) - koncert • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 251 512 396

8. 7. St 16.00 Festivalové zahrady: Klavírní hodinka Dominika Veselého - vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
17.00 SL: Pražský filharmonický sbor - koncert, vstupné 250 - 650 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575
19.00 Festivalové zahrady: S.V.A. trio - smyčcové trio renomovaných muzikantů, vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
19.30 Malej a velká - Ahoj léto stand-up tour, účinkuje Adéla Elbel a Arnošt Frauenberg, 220 Kč • Bowling bar Peklo - letní terasa tel. 725 572 498
20.00 SL: Jiří Rajniš & Wihanovo kvarteto - koncert na II. zámeckém nádvoří, vstupné 350 a 650 Kč • Státní zámek Litomyšl tel. 461 612 575
20.00 SPKH: Komorní orchestr J. Kociana - dirigent B. Mimra, J. Mimrová, Č. Pavlík (housle) • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 251 512 396

9. 7. Čt 16.00 Festivalové zahrady: Klavírní hodinka Dominika Veselého - vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
17.00 SL: Chrámová toccata - koncert, vstupné 350 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 575
18.00 Fashion show pro Šimonka - charitativní módní přehlídka, vstupné 200 Kč • Bowling bar Peklo - letní terasa tel. 725 572 498
19.00 Festivalové zahrady: Dorota Barová Trio - violoncellistka a zpěvačka, vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
20.00 SPKH: M. Bílková - Tůmová (flétna), L. Čermáková (klavír) a Magistri - koncert • Smetanův dům tel. 251 512 396
20.00 SL: Má píseň zas mi láskou zní... - koncert na II. zámeckém nádvoří, vstupné 650 a 950 Kč • Státní zámek Litomyšl tel. 461 612 575
22.30 SL: Varhanní nokturno I. - koncert v zámecké kapli, vstupné 250 Kč • Státní zámek Litomyšl tel. 461 612 575

10. 7. Pá 17.00 SL: Chrámová toccata - koncert, vstupné 350 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 575
18.00 TPP: Pohádka krysáka Matěje, Poutníci - pohádku uvádí Divadýlko Mrak, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
20.00 SPKH: P. Ries (kontrabas), Č. Pavlík (housle) a J. Vychodilová (klavír) - koncert • Smetanův dům tel. 251 512 396
20.00 SL: Zpívaný a ozvučený zeměpis / Singende und klingende Geographie - koncert • Státní zámek Litomyšl tel. 461 612 575
22.30 SL: Varhanní nokturno II. - koncert v zámecké kapli, vstupné 250 Kč • Státní zámek Litomyšl tel. 461 612 575

11. 7. So 8.00-11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507
10.00-14.00 Najdi (na) sebe - bazárek plný smíchu • Bowling bar Peklo tel. 725 572 498
11.00 SL: Mattinata s Martinou Bačovou a Vilémem Veverkou - koncert, vstup volný • Zámecký pivovar - dvorek EŠC tel. 461 612 575
17.00 SL: Chrámová toccata - koncert, 350 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 575
19.00 Sekvoye - koncert • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Festivalové zahrady: Iby Pop - český písničkář s naprosto nezaměnitelným hlasem, vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
20.00 SL: Philharmonia Octet - Obrázky z výstavy - koncert, vstupné 650 a 950 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.30 SL: Varhanní nokturno III. - koncert v zámecké kapli, vstupné 250 Kč • Státní zámek Litomyšl tel. 461 612 575

12. 7. Ne 11.00 SL: Mattinata s Martinou Bačovou a Vilémem Veverkou - koncert, vstup volný • Zámecký pivovar - dvorek EŠC tel. 461 612 575
14.00 SL: Antonín Dvořák: Mše D dur - bohoslužbu celebruje Mons. T. Halík, vstup volný • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Klášterní zahrady
16.00 Festivalové zahrady: Black Buřiňos - mladý dixieland z Týniště nad Orlicí, vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
17.00 Festivalové zahrady: Feel the Universe Circus Company - představení s workshopem, vstup volný • Klášterní zahrady
18.00 Festivalové zahrady: Lenka Nová a Petr Malásek - vstup volný • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
20.00 SPKH: Matouš Pěruška a Jan Pěruška (housle), Jan Pěruška (viola) - koncert • Smetanův dům tel. 251 512 396
20.00 SL: Velké finále - Čtvero ročních období - koncert • II. zámecké nádvoří / živý přenos na obrazovku v Klášterních zahradách

13. 7. Po 20.00 SPKH: Pražákovo kvarteto - koncert • Smetanův dům tel. 251 512 396



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
St, Čt  1., 2. 7.  Téměř dokonalá tajemství - film Německo, komedie, 115 min, 120 Kč
Pá, So  3., 4. 7.  Gentlemani - film USA, akční/krimi, 115 min, titulky, 110 Kč
St  8. 7.  Modelář - film ČR, psychologický/drama/thriller, 110 min, 100 Kč
Čt  9. 7.  Filmový klub: Než skončí léto - film Austrálie, komedie/drama, 120 min, titulky, 100 Kč
Pá, So 10., 11. 7.  Bourák - film ČR, komedie, 110 min, 100 Kč
St 15. 7.  Samotáři: Obnovená premiéra po 20 letech - film ČR, komedie, 105 min, 100 Kč
Čt 16. 7.  Meky - dokumentární film ČR/SR, 85 min, 120 Kč
Pá, So 17., 18. 7.  3 Bobule - film ČR, komedie, 105 min, 130 Kč
St 22. 7.  Emma - film Velká Británe, komedie/drama, 125 min, titulky, 120 Kč
Čt, Pá 23., 24. 7.  Mulan - film USA, dobrodružný/drama/rodinný, 110 min, 120 Kč
So 25. 7.  Mulan ve 3D - film USA, dobrodružný/drama/rodinný, 110 min, 140 Kč
St 29. 7.  Abstinent - film ČR, drama, 85 min, 90 Kč
Čt, Pá 30., 31. 7.  Tenet - film USA/Velká Británie, akční/drama/hudební, 125 min, titulky, 140 Kč
So  1. 8.  Tenet - film USA/Velká Británie, akční/drama/hudební, 125 min, titulky, 140 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  4. 7.  Frčíme ve 3D - film USA, animovaný/komedie/rodinný, 100 min, 130 Kč
Ne  5. 7.  Frčíme - film USA, animovaný/komedie/rodinný, 100 min, 120 Kč
So, Ne 11., 12. 7.  Trollové a kouzelný les - film Norsko/Kanada, animovaný/komedie/rodinný, 95 min, 100 Kč
So, Ne 18., 19. 7.  Mrňouskové 2: Daleko od domova - film Francie/Čína, animovaný/komedie/rodinný, 95 min, 100 Kč
So, Ne 25., 26. 7.  Vzhůru za sny - film Dánsko, animovaný/rodinný/dobrodružný, 85 min, 120 Kč

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky promítání od 21.00
Ne  5. 7.  Přes prsty - film ČR, komedie, 100 min, 50 Kč
Ne 12. 7.  Jumanji: Další level - film USA, akční/komedie/dobrodružný, 125 min, 50 Kč
Ne 19. 7.  Příliš osobní známost - film ČR, komedie/drama, 110 min, 50 Kč
Ne 26. 7.  Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená - film USA/Jižní Korea, dobrodružný/fantasy/animovaný/rodinný, 100 min, 50 Kč

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ, SMETANOVO NÁMĚSTÍ Začátky promítání od 21.00
Ne 2. 8.  Hodinářův učeň - film ČR/SR, pohádka, 105 min, vstupné dobrovolné
Po 3. 8.  LOVEní - film ČR, komedie, 110 min,  vstupné dobrovolné
Út 4. 8.  Afrikou na pionýru - film ČR, dokumentární/road movie, 110 min,  vstupné dobrovolné
St 5. 8.  Na střeše - film ČR, drama/komedie, 105 min,  vstupné dobrovolné
Čt 6. 8.  Poslední aristokratka - film ČR, komedie, 110 min,  vstupné dobrovolné

14. 7. Út 13.00 Herní odpoledne pro malé i velké • radniční dvorek za městskou knihovnou tel. 461 612 068
18.30 - 20.30 Aktivní meditace "Osho" + tanec - pro posílení sebevědomí • Centrum Spontanea tel. 776 101 972
20.00 SPKH: Marek Jerie (violoncello), Jana Vychodilová (klavír) - koncert • Smetanův dům tel. 251 512 396

15. 7. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Do větru & Syfon - koncert, vstup volný • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
20.00 SPKH: Závěrečný koncert účastníků Setkání přátel komorní hudby 2020 - vstupné dobrovolné • Smetanův dům

16. 7. Čt 20.00 SPKH: Hu-Hu večer - vstupné dobrovolné • Smetanův dům tel. 251 512 396
17. 7. Pá 18.00 TPP: O princezně s dlouhým nosem, Thom Artway s kapelou - uvádí Divadlo Koráb, od 19.30 koncert • Toulovcovo nám.

21.00-23.00 Světlo v architektuře 2020 - výstupy z workshopu studentů z Ateliéru světelného designu DF JAMU • Piaristický chrám tel. 777 100 897
18. 7. So 17.00 3 Hluchá ucha - koncert country kapely z Litomyšle • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183

19.00 Mutanti hledaj východisko - koncert • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00-23.00 Světlo v architektuře 2020 - výstupy z workshopu studentů z Ateliéru světelného designu DF JAMU • Piaristický chrám tel. 777 100 897

20. 7. Po 10.00-15.00 Výroba loutky oživené v Portmoneu - dílna, 350 Kč (nutná rezervace předem) • Portmoneum - Museum Josefa Váchala tel. 461 615 287
21. 7. Út 9.00-17.00 Astrologická poradna - Ilona Regina Grimová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

13.00 Herní odpoledne pro malé i velké • radniční dvorek za městskou knihovnou tel. 461 612 068
22. 7. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Lucky Joke & Bitter Mood - koncert, vstup volný • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu 
24. 7. Pá 18.00 TPP: Vodnická pohádka, AG Flek - pohádku pro děti uvádí Divadélko Romaneto, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
25. 7. So 18.00 The Night´s Joy - rockový koncert litomyšlské kapely • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183

19.00 Bára Zmeková - koncert • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
26. 7. Ne 15.00 Dernisáž výstavy Třilamři v Litomyšli - neformální beseda s autory výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
28. 7. Út 19.00 Indiáni Amazonie, jejich zdraví a imunita - Jaroslav Dušek & Atapana, 450 Kč předprodej / 500 Kč na místě • první zámecké nádvoří
29. 7. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: The Cousins & WXP - koncert, vstup volný • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
31. 7. Pá 18.00 TPP: Ezopovy bajky, Hromosvod - pohádku pro děti uvádí Liduščino divadlo, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
1. 8. So 19.00 Himalayan Dalai Lama - koncert • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
2. 8. Ne 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Hodinářův učeň - film ČR, pohádka, 105 min, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
3. 8. Po 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Teroristka - film ČR, komedie, 95 min, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
4. 8. Út 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Afrikou na pionýru - film ČR, dokumentární, 110 min, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí
5. 8. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Věneband & Žanet-Thom - koncert, vstup volný • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu 

20.30 Noc na Karlštejně - jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů s hvězdným obsazením, 590-990 Kč • zámek Litomyšl
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Na střeše - film ČR, drama / komedie, 105 min, vstupné dobrovolné • Smetanovo nám. tel. 461 613 239

6. 8. Čt 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Poslední aristokratka - komedie, 110 min, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
7. 8. Pá 17.00 Město-L - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765

18.00 a 19.30 TPP: O Aničce ze mlejna, Lucie Redlová & Garde - pohádku uvádí Divadlo "M", poté koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333

Vysvětlivky:
SL - festival Smetanova Litomyšl
TPP - festival Toulovcovy prázdninové pátky
SPKH - koncerty v rámci Setkání přátel komorní hudby a Interpretační kurzy 2020

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



do 30. 9. Litomyšlení - rodinný program, který vás provede zámeckým návrším, hrací karty k vyzvednutí např. v piaristickém kostele, IC, RML • denně 10-18
do 30. 9. Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit - interaktivní programy • rodný byt Bedřicha Smetany • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 17. 1. Dětská "cirkusová" herna - cirkusová herna plná překvapení a novinek pro kluky i holčičky • regionální muzeum • Út-Ne: 9-17
od 2. 7. do 12. 7. Festivalové menu - večerní festivalové menu připravované národním týmem kuchařů, nutno objednat předem • Hotel Aplaus
od 2. 7. do 12. 7. Festivalové zahrady - doprovodná scéna Národního festivalu, program na www.festivalovezahrady.cz • Klášterní zahrady
ood 11. 7. do 12. 7. Borůvkový víkend • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 13. 7. do 17. 7. Příměstský tábor v cirkuse • Regionální muzeum v Litomyšli
od 2. 8. do 6. 8. Kinematograf bratří Čadíků • Smetanovo náměstí • 21.00
od 3. 8. do 7. 8. Příměstský tábor Veselá věda - týden plný zábavných pokusů, her a poznávání...uvnitř i venku • Dům Naděje • 8-16
od 7. 8. - 9. 8. Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy - sraz historických vozidel • Státní zámek Litomyšl
do 29. 8. Komentované prohlídky městem Litomyšl - s průvodcem, 90 Kč/osoba • sraz u infocentra na Smetanově náměstí • Pá 16.00, So 11.00

VÍCEDENNÍ AKCE

do 31. 12. Šárka Hrouzková: Z nové tvorby - výstava • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia
do 30. 9. Andělé na návrší - expozice sakrálního umění pod klenbou barokní památky • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
do 1. 11. Retrogaming - interaktivní výstava o historii výpočetní techniky a o počátcích počítačových her • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
do 26. 7. Třilamři v Litomyšli - výstava prací Aleše Lamra a jeho synů Hanuše a Jana • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12, 13-17
do 17. 1. Cirkus v Litomyšli - výstava představí svět cirkusu a rovněž cirkusové reálie se vztahem k Litomyšli • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
do 30. 9. Stálá expozice v Městské obrazárně - české výtvarné umění 19. - 20. století • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 6. 7. Paměť národa Východní Čechy - Osvobození bez svobody - výstava • prostranství mezi Klášterními zahradami a kostelem Povýšení sv. Kříže
do 31. 10. Krvavý román Josefa Váchala - nová sezonní výstava • Portmoneum - Museum Josefa Váchala • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 26. 7 Oltář mediální magmy - výstava jednoho obrazu Adély Oliva • Galerie Pakosta (street gallery)
do 26. 7. 19. století v obrazech - výstava • Galerie Kroupa
od 1. 7. do 12. 7. Václav Zeman: Obrazy - výstava • Galerie Dudycha • denně 10-17
od 2. 7. do 2. 9. Plán B - výstava 14 předních českých autorů moderního umění ve veřejném prostoru • různá místa v Litomyšli
od 2. 7. do 4. 10. Jakub Nepraš: Metropolia - výstava • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
od 3. 7. do 20. 7. Záhadné pouto - výstava o vztahu mezi českým a židovským národem • Zámecké informační centrum • denně 9.00-17.30
od 3. 7. do 29. 8. Antonín Střížek: Zdánlivá lehkost - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • denně 10-17
od 1. 8. do 29. 8. Atelier performance prof. Tomáše Rullera (FAVU VUT Brno) - výstava • Galerie Pakosta (street gallery)
od 8. 8. do 4. 10. Město-L - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12, 13-17

VÝSTAVY

 Městský bazén a plovárna, tel.: 461 315 011
Krytý bazén je do 31. srpna uzavřen.
Plovárna otevřena dle počasí denně od 9.00 do 20.00.
www.bazen-litomysl.cz/plovarna

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
Nohejbal, volejbal, pétanque, adventure golf.
www.areal-sokolovna.cz

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

Areál vodních sportů v Nedošíně 
• 25. - 26. 7. • 1. - 2. 8. • 8. - 9. 8.
Windsurfing - paddleboarding kempy - kurzypro začátečníky
a mírně pokročilé 
www.pireo.info, tel. 776 056 801

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
www.stratilek.cz

FotbalPark Litomyšl, tel.: 777 822 183
dvě 18-ti jamková hřiště s různou obtížností
www.fotbalparklitomysl.cz

Venkovní posilovna
workoutové hřiště v areálu Městského stadionu Černá hora,
za hospodou Na Výsluní

Lesopark Černá hora
tři běžecké okruhy v délce 1,2 / 3,2 / 5,2 km
přírodní dětské hřiště

SPORT, CVIČENÍ

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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

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

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Tickmaster, Ticketstream, TicketLive, Ticketportal a
Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek RegioJet. Internet, kopírování a tisk, skenování, laminování, kroužková vazba.

Aktuálně v nabídce: Bonusová knížka Užijte si Litomyšl, Pravidelné letní komentované prohlídky města (v pátek v 16.00, v sobotu v 11.00)

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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





Zařiďme si trvalý pobyt v Litomyšli,
pomůžeme městu i sobě
V důsledku pandemie a následné ekonomické
krize přijde Litomyšl o desítky milionů. Rozho-
dující část příjmů města totiž tvoří podíl na vý-
běru daní (hlavně daň z přidané hodnoty a daň
z příjmů fyzických a právnických osob), které
jsou v podstatě jedna ku jedné navázány na
výkon českého hospodářství. 
Město si tedy může vybrat: dramaticky škrtat
výdaje, a to i v investičních položkách, nebo si
dočasně více půjčit. Ekonomové obvykle v krizi
doporučují druhou možnost i za cenu zvýšení
zadlužení, protože škrty by krizi dále prohlubo-
valy. Druhou cestou jdou nyní i Němci, kteří jsou
jinak v půjčování si velmi opatrní. Navíc česká
města mohou využít extrémně nízkých sazeb -
- v podstatě žádné úroky z úvěrů teď neplatí.
Není to ovšem vůbec jednoduché rozhodování,
když máte odpovědnost za celé město.
S tím mnoho udělat nemůžeme. Výrazně uleh-
čit městu ale může každý z nás, kdo v Litomyšli
dosud nemá trvalé bydliště, ale reálně tu bydlí,
nebo tu vlastní byt či dům. Jak to? Výše uvedené
daňové příjmy jsou totiž rozdělovány obcím
podle vzorečku, kde zhruba 90% váhu má

počet obyvatel. Každý člověk s trvalým poby-
tem má cenu zlata a může pomoci zaplatit
třeba opravu chodníku ve vaší ulici.
Stačí zajít na odbor správní městského úřadu,
kde vám moc milé paní (slečny?) vysvětlí, co
a jak. V mém případě trval celý proces jen pár
minut, hezky jsem si popovídal a pak jen e-mai-
lem oznámil změnu trvalého bydliště zaměst-
navateli, bance a pojišťovně. Často slýchám, že
někdo má trvalý pobyt v Praze, protože tam pa-
nuje menší nebezpečí hloubkové kontroly ze
strany finančního úřadu – která je asi nepří-
jemná, i když daně platíte řádně. V posledních
letech je ale tato pravděpodobnost statisticky
úplně stejná, takže ani tento argument neob-
stojí. Většinou jsme ale prostě jen líní si zajít pro
novou občanku.
Jednou z výhod trvalého pobytu v Litomyšli je
levnější parkování na náměstí. V komunálních
volbách pak můžete volit svého oblíbeného
kandidáta. No a hlavně máte dobrý pocit, že teď
jste oficiálně Litomyšláci a že jste pomohli
městu, které máte rádi, aniž by vás to něco
stálo.  Tomáš Havránek

Litomyšlské
lázeňské prameny
nevyschly! 
K lázním patří neodmyslitelně i léčivé prameny.
Takovým pramenem však nemusí být jenom
voda z termálního zdroje. Duši léčí především
pozitivní energie, zklidnění, pozapomenutí na
starosti a dobrá nálada. Někdy pomůže i dobré
jídlo a pití. 
Zvláštní skupinou litomyšlských lázeňských
pramenů jsou právě prameny gurmánské. Zá-
jemci o tento druh pramenů budou moci až do
konce roku 2020 navštěvovat restaurace a za
konzumaci speciálně pro lázeňské hosty připra-
vených nápojů či pokrmů sbírat razítka do
svých hracích karet. Hrací kartu si můžete stáh-
nout i na www.lazneducha.cz či www.litomysl.cz.
Pro zařazení do slosování budete potřebovat
minimálně 5 razítek z 30 uvedených litomyšl-
ských pramenných míst. Po splnění podmínky
nám vyplněnou hrací kartu zašlete mailem na
adresu lazneducha@litomysl.cz. Kartu můžete
doručit i poštou nebo osobně na adresu město
Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu, Bří
Šťastných 1000, Litomyšl. 
Předání cen proběhne poslední víkend v dubnu
2021 v rámci Zahájení litomyšlské lázeňské se-
zóny. Výherci budou informováni minimálně 15
dní předem. Michaela Severová

Alpateam - film o kyberšikaně 
Projekt Alpateam, se zaměřuje na problematiku
šikany a mezilidských vztahů. Celý projekt vy-
mysleli 16letí chlapci z Litomyšle, momentálně
jim je 18 a studují poslední ročník střední školy.
Patronem projektu je známý český herec Radim
Fiala. Dělají rozhovory se známými osobnostmi,
pořádají debaty a motivují děti překonat strach
se svěřit. Snaží se šířit povědomí o tomto prob-
lému a vyvolat veřejnou diskusi. 
Chlapci se rozhodli svůj projekt posunout
o velký krok kupředu a vytvořit tak film o kyber-
šikaně, jedná se o 25minutové výukové krimi
drama Nejlepší kamarád, které se bude natáčet
4. - 9. srpna v Praze. Chlapci by poté film pro-
mítali na středních a základních školách, na ve-
řejných debatách a otevírali tak prostor
otevřené diskuzi, aby se tato problematika do-
stala mezi veřejnost, studenty, učitele a rodiče.
Rádi bychom film dostali také na různé festi-
valy, aby film vidělo co nejvíce lidí, a měli tak
právě informace o této problematice, která je
kolem nás každý den. 

Krátce o připravovaném filmu: Film pojednává
o kyberšikaně, tedy o kolektivní šikaně pro-
střednictvím elektronických médií, jako je in-
ternet a mobilní telefony, které slouží
k agresivnímu a záměrnému poškození uživa-
tele těchto médií. Jedná se o drama s kriminál-
ním zasazením a s důrazem na výukovou
formu.
Na pohled úplně obyčejná třída maturantů.
Tou však otřese nečekaná zpráva – jejich spo-
lužák Petr si sáhl na život. Zanechal po sobě
dopis na rozloučenou, ve kterém odkazuje na
některé své spolužáky a třídní učitelku. Vyše-
třování se chopí kriminální policie v čele s cha-
rizmatickým detektivem, který se snaží
rozplést záhadnou pavučinu Petrovy nedávné
minulosti. Vše odkazuje na kyberšikanu ve své
nejhorší podobě – výhrůžky, vydírání a také
psychicky nátlak. Kdo stojí za takto ohavným
činem? Detektivovi velmi brzy dochází, že zde
nenese vinu jen jedna osoba… 

Veronika Hánová

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Sportboxy se sportovním ná-
řadím volně na hřišti? • Město pomáhá podni-
katelům • Světelná křižovatka bude na podzim
„chytrá"• Středisko volného času opět otevřeno
• Program Smetanovy Litomyšle • Portmoneum
už opět baví mystikou a kumštem • První
účtenkovka, která má smysl? • Festivalové za-
hrady • Hotely se vzpamatovávají po nouzovém
stavu

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Koncert jako
poděkování 
za pomoc při krizi
Hudba Hradní stráže a Policie České republiky
v pondělí 8. června odehrála dva koncerty v Li-
tomyšli. V 11.30 hod. nejprve v areálu nemoc-
nice pro její zaměstnance, o hodinu později pak
na Smetanově náměstí. 
Koncerty trvaly přibližně půl hodiny a hudebníci
jimi chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali
ostatním při koronavirové krizi. Na hudební vy-
stoupení, při kterém zazněly lidové písně i po-
chody, přišly na náměstí desítky lidí. -mv-

13

Mnozí jistě znáte litomyšlského (oseckého) ro-
dáka, dlouholetého jáhna Karla Dvořáka. Kája
přijal po 24 letech jáhenské služby v sobotu
27. června kněžské svěcení v Hradci Králové
a již o den později sloužil svou první mši svatou
u nás v Litomyšli.
Této veliké slavnosti se zúčastnilo několik sto-
vek místních, ale i velké množství Kájových zná-
mých a přátel z mnoha koutů republiky.
Máme z toho o to větší radost, že Kája bude po-
kračovat i nadále u nás v Litomyšli jako kaplan.
Vyprošujeme mu mnoho Božího požehnání a sil
ke službě. Jan Pitřinec, kaplan

Kněžské svěcení 
Karla Dvořáka a primice
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Co nám dalo / Co nám vzalo
uzavření škol – pohled deváťáka
Uzavření škol nás všechny nějak ovlivnilo, a je-
likož jsem žákyně 9. třídy, dotklo se mě toto
opatření opravdu dost. Spojila jsem se proto se
svojí spolužačkou Marikou a společně jsme se-
psaly, co nám žákům uzavření školy dalo a o co
nás připravilo. 
Co nám uzavření škol dalo:
Co se týče školy, naučili jsme se rozvrhnout čas.
Začali jsme si úkoly dělit na pro nás snadné
a obtížné. Pracovali jsme efektivněji a na nic ne-
zapomněli. Další kladnou stránkou bylo, že jsme
se naučili fungovat doma a na internetu. Jelikož
žijeme v době, kdy se bez počítače neobejdeme,
myslíme si, že se nám to bude v budoucnosti
hodit.

Uzavření škol nám taky pomohlo v samostat-
nosti v učení. Problémy jsme řešili sami nebo
s ostatními spolužáky. Zároveň jsme pochopili,
že chodit do školy je zábava. Všechny vtipné ko-
mentáře z hodin a také přestávek nám doma
chyběly. 
Co nám uzavření škol vzalo:
Tohle všechno však s sebou přineslo i negativa.
Konec školy nám žákům z ničeho nic narušil
celý rok – přišli jsme o výlety, exkurze i slav-
nostní zakončení školního roku na zámku. Po
celou dobu jsme se také neviděli s přáteli a na-
šimi oblíbenými učiteli. Někdy bylo těžké pocho-
pit novou látku. I když se učitelé snažili,
napsaný text či videohovor prostě nebyly to
samé jako osobní rozhovor. 
A nakonec pro nás největší mínus tohoto opa-
tření – příprava na přijímací zkoušky. Ta byla
dosti obtížná. Naštěstí jsme se v květnu vrátili
zpátky do lavic a mohli jsme tak naši přípravu
zakončit. Nyní máme všichni zkoušky za sebou
a věřím, že se nám všem povedly.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem učite-
lům, kteří se snažili udělat distanční výuku zá-
bavnou a trochu jako v „normálu“. Víme, že vás
to stálo spoustu snahy, času a úsilí, a za to si
vás moc ceníme.

Nina Kavková a Marika Rožková,
žákyně IX. C ZŠ Zámecká

Piknik v Klášterních zahradách? Proč ne!
I tak se dá učit francouzština.
Ve Školamyšli mají žáci 8. a 9. třídy možnost
studovat francouzštinu jako druhý cizí jazyk.
Snažíme se, aby si žáci nejen osvojili slovní zá-
sobu nejčastějších konverzačních témat a zá-
klady gramatiky, ale také, aby se seznámili
s kulturními reáliemi. Proto rádi využíváme
možnost konverzace s rodilými mluvčími, kteří
přijeli pracovat do České republiky jako dobro-
volníci. Minulý rok jím byl Tanguy Billiet, se kte-
rým děti konverzovaly při výuce a zažily s ním
i francouzské odpoledne zakončené tanečním
workshopem. Letos měly možnost poznat Oré-
lie Rouvière, která obohatila hodiny francouz-

štiny různými hrami. V závěru školního roku
jsme využili pěkného počasí a vyrazili jsme do
klášterních zahrad, kde jsme si uspořádali pik-
nik a zahráli si hru „ovocný salát“, při které si
děti procvičily slovní zásobu z oblasti jídla.
Také v anglické konverzaci se snažíme děti mo-
tivovat možností setkávání s lidmi z různých
koutů světa – navštívili nás např. Vincent z Ho-
landska nebo Rumeysa z Turecka.
Věříme, že i v příštím školním roce nás čekají za-
jímavá setkání, při kterých se dozvíme mnoho
zajímavého.                             Zdenka Němcová 

a Pavla Sobotková, ZŠ Školamyšl

Prezentace školy v době pokoronavirové
– od vítězství v okrese až do Koreje
Na III. základní škole (neboli na Modré) se po
otevření škol snažíme učit co
nejvíce. Žáci 1. stupně, pokud je
rodiče do školy posílají – účast
je dobrovolná, mají výuku každý
den, žáci 2. stupně 3x týdně.
Odlišná je i situace, pokud jde
o účast v soutěžích. Naši žáci se
prosadili ve třech oblastech.
Jednak se 3 dívky ze 7. třídy
zúčastnily celostátního kola
v biologické olympiádě formou
online. Velké ocenění zaslouží
především Lucie Havranová,
která dosáhla nejlepšího vý-
sledku v okrese, Nina Loren-
cová skončila na 3. místě. Další
akcí, kde jsme se prosadili, byly
výtvarná a jazyková soutěž pro
jednotlivce a třídy nakladatel-

ství Fraus Můj skřítek. Účastnilo se 64 škol
z celé ČR a mezi 10 oceněnými
jednotlivci je Zuzana Janečková
(4. A) i třídní kolektiv s nejvíce
oceněnou prací Amálie Jiruše.
A konečně se dvě naše žákyně
připojily k akci ZŠ Sebranice, jíž
děkujeme za pomoc při organi-
zaci,  a odeslaly své výtvarné
práce na výstavu Můj domov,
která v tuto chvíli probíhá
v Korejské republice. Takže náv-
štěvníci v Koreji si mohou pro-
hlédnout nejen Karlův most
(Karolína Boštíková) a Zelenou
horu u Žďáru nad Sázavou, ale
i chrám Nalezení svatého Kříže
v Litomyšli (Anna Dobrová).

Pavel Jirsa

Kroužek progra-
mování pro děti
Zkušenost mamky sedmiletého synka. V dnešní
době čelíme přání dětí mít svůj mobil, hrát hry,
pouštět si písničky/pohádky na YouTube či jen
pasivně sledovat Youtubery snad každý den.
A stále přemýšlíme, kdy je ta správná věková
hranice a kolik času denně je optimální. A když
už máte pocit, že máme doma vyřešeno ... za
chvíli se to změní. Doba je jiná, než ve které
jsme vyrůstali my. A nemysleme si, že naše děti
nebudou mít obdobné problémy se svými rato-
lestmi. Současná doba klade vyšší nároky na
znalost informačních technologií, které naše ži-
voty/děti obklopují a zároveň velmi přitahují. 
Jednoho odpoledne se nám podařilo přijít na
kroužek Šachů dříve. Zrovna končil nově zřízený
kroužek „Naprogramuj si mobil“. Syn Arnoštek
pronesl větu: „A příští rok budu chodit s vámi.“ Já
k obsahu věty byla velmi skeptická. Ale odpověď
vedoucího kroužku pana Duška byla velmi poho-
tová. „Hmm, ale můžeš ještě letos.“ Asi nemusím
popisovat tu radost a výraz dítěte v obličeji :-)
Příští týden jsem na zkoušku do batůžku přibalila
ještě svůj notebook. Z kroužku chodí nadšený
a velmi spokojený. Nás rodiče hlavně na tom
uspokojuje ta skutečnost, že je dítě aktivním
tvůrcem, a ne pasivním uživatelem. Přemýšlí, učí
se ovládat, formulovat a dávat příkazy, které
třeba Agent v prostřední stavebního Minecraft
plní. Kroužek supluje, co dnešní školství třeba
není schopno ještě na prvním stupni nabídnout
– jakousi IT gramotnost. Tento rok probíhal krou-
žek každý čtvrtek od 13.30 do 15.00 hod. ve Stře-
disku volné času. Vedoucí kroužku pan Jaroslav
Dušek je vystudovaný programátor a taťka od
dětí. Má nadšení a pochopení pro kluky. Letos
v červenci pro své svěřence přichystal i příměst-
ský tábor. Pokud se chcete dozvědět více, tak jej
neváhejte kontaktovat – www.programujmobil.cz
nebo na FB. Možná bude v září i nějaká ukázková
hodina. Krásné léto přejí spokojení rodiče. 

Marcela Maiwaldová

Narozeninový 
rituál
„Mami, zítra si beru do školy kytaru,“ hlásí mi
můj téměř sedmiletý syn, a když na něj nechá-
pavě koukám, dodá, „budeme totiž slavit moje
narozeniny.“ To už já ale dávno vím. Před týd-
nem mi přišel e-mail od naší paní učitelky
Anetky s žádostí, zda bych nemohla napsat ně-
jaké informace o každém roku Šimonkova ži-
vota. Narozeniny totiž slaví rituálem. Kytaru
jsem sice stále nechápala, ale nápad svého
syna jsem podpořila. Namísto pytlíčků bonbónů
jsme nesli tedy do školy kytaru. Celý rituál jsem
neviděla. Vím jen, že ve třídě slaví narozeniny
zapálením svíčky za každý rok života. Ke každé
svíčce se děti dozvídají, co se odehrálo v daném
roce života oslavence. Šimonek se rozhodl, že
na závěr obdaruje své spolužáky písničkou. Můj
syn je o rok starší, ale vyrostl mnohem více díky
takovým příležitostem, které se mu ve třídě ote-
vírají dnes a denně. Není pro mě důležité, kolik
interaktivních tabulí, notebooků nebo jiných po-
můcek ve výuce má. Školamyšli jsem vděčná za
tyto zdánlivě nepodstatné momenty, které ale
mému synovi podstatně zvedají sebevědomí a
rozvíjí sociální dovednosti. Ocenění, které v zá-
věrečném kruhu od svých kamarádů obdržel,
vypráví babičkám ještě dnes. Za tyto příležitosti
naší škole moc děkuji. 

Pavla Sobotková, ZŠ Školamyšl
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POZVÁNKY 

Pátky jsou zázrakem zpátky  
strana 1 >
Druhý prázdninový pátek nám Divadýlko Mrak
bude vypravovat Pohádku krysáka Matěje. Poté
vystoupí na pódium opravdová bluegrassová
a country legenda – kapela Poutníci. V letošním
roce slaví tento soubor neuvěřitelných 50 let na
scéně a vy všichni můžete přijít oslavovat spolu
s muzikanty. Zazní takové pecky, jako např.
Pojďme se napít, Napsal jsem jméno svý na zdi,
Až uslyším hvízdání či Panenka. Další hvězdná
pohádka nás čeká v pátek 17. července. Divadlo
Koráb je na Pátcích již také stálice a jejich Prin-
cezna s dlouhým nosem patří mezi nezapome-
nutelné zážitky nejen pro děti. Princeznu na
pódiu vystřídá zpěvák, textař a kytarista Thom
Artway, který patří aktuálně k nejuznávanějším
mladým muzikantům české hudební scény. Ve
své tvorbě propojuje moderní zvuk s klasickým
písničkářstvím. Za debutové album Hedgehog

získal dvě Ceny Anděl 2016 a to v kategoriích
Zpěvák roku a Objev roku. Jeho tvorbu můžete
znát například i díky soundracku k filmu Křídla
vánoc. Čtvrtý prázdninový pátek zahájí hudební
Divadélko Romaneto s Vodnickou pohádkou.
Další hudební Pátek slibuje další legendu – ka-
pelu AG Flek snad není třeba ani představovat,
založena byla v roce 1977 a od té doby sbírala
jedno ocenění za druhým. Kapela spolupracoval
s Wabi Daňkem, jejím členem byl i Vlasta Redl
či Radek Pastrňák a Richart Kroczek (oba poz-
ději založili kapelu Buty). Legendární bylo i jejich
album s Jurou Pavlicou a Hradišťanem. První
prázdninový měsíc zakončí Ezopovy bajky v po-
dání Liduščina divadla a kapela Hromosvod.
Frontman Ondřej Fencl založil skupinu Hromo-
svod již na základní škole. Za bezmála čtvrt sto-
letí existence se z této kapely stala suverénní
folkrocková parta, kterou by bylo škoda pře-

Prázdninové
hudební středy virus
zřejmě nezastaví 
Tradiční prázdninový hudební cyklus Středa,
hudby Vám třeba je opět zde! Na nové letní
scéně v parku u Smetanova domu uslyšíte osm
hudebních kapel z Litomyšle a okolí. Proslulé
písně z domácí i světové hudební scény nám
svým originálním způsobem zahrají kapely
Pendl, Do Větru, Lucky Joke, The Cousins, Věne-
band, Machos Burritos, Volnost a poslední for-
mace, která hudební středy svým bouřlivým
vystoupením zakončí, nese název Pink Pan-
thers. Začátek koncertů bude v 19.30, konec pak
nejdéle ve 22.00 hodin! Přejme si tedy nád-
herné léto, abychom nemuseli pro nepřízeň po-
časí a virů žádnou středu zrušit. Občerstvení
zajišťuje restaurace Karlov. A dobrá zpráva na
konec, hudební středy mají samozřejmě vstup
volný. Tak neváhejte a přijďte k nám na koncert!

Středa - hudby vám třeba 2020
1. 7. Pendl 15. 7. Do Větru
22. 7. Lucky Joke 29. 7. The Cousins
5. 8. Věneband 12. 8. Machos Burritos
19. 8. Volnost 26. 8. The Pink Panthers

Leoš Krejčí

hlédnout. Kapelu inspiruje skupina Marsyas či
Michal Prokop – tedy hodnotné a nadčasové
vzory.          
Srpnový program si představíme zase příště. 
Dodejme, že vstupné bude opět dobrovolné, ale
drobné doma nenechávejte. Stejně jako v minu-
lých letech mohou pomoci znevýhodněným či
postiženým dětem v rámci sbírky Pomozte
dětem. Budeme rádi, když děti přijdou v kos-
týmu pohádkové postavičky a pomohou nám
vykoulit Litomyšl pohádkovou.  
Tak tedy nezapomeňte – každý pátek o prázd-
ninách, od 18.00 pohádka, od 19.30 koncert –
vše na Toulovcově náměstí. V případě nepřízni-
vého počasí se sejdeme v Music Clubu Kotelna.
Právě zde se bude každý pátek o prázdninách
od 22.00 do 03.00 hodin konat Toulovcova af-
terparty. A vězte, že Toulovcovy prázdninové
pátky najdete také na facebooku.  

Michaela Severová

Festivalový Rodný
byt B. Smetany 
2. červenec – 12. červenec 2020
Návštěvníci koncertů Národního operního fes-
tivalu Smetanova Litomyšl, které se odehrávají
na nádvoří litomyšlského zámku, mají i letos
možnost navštívit Rodný byt Bedřicha Smetany
v zámeckém pivovaru.
Připravena je klasická prohlídka expozice a mů-
žete si rovněž „zamuzicírovat“. Přímo v bytě
slavného skladatele je vám k dispozici dobové
vídeňské křídlo Gebrüder Stingl.
Rodný byt bude za příznivého počasí otevřen
vždy hodinu před zahájením představení na zá-
meckém nádvoří a o přestávce za jednotné sní-
žené vstupné 20 Kč. (v případě nepříznivého
počasí, kdy se představení přesune z nádvoří do
jízdárny, bude rodný byt uzavřen).

Renata Kmošková
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Cyklus komorních koncertů
Naše Setkání přátel komorní hudby a interpre-
tační kurzy byly letos doslova vyvzdorovány –
na koronaviru a na všech nařízeních a omeze-
ních s ním spojených. Teď ale máme radost, že
vás můžeme pozvat na tradiční cyklus našich
komorních koncertů. V úterý 7. 7. začneme
dvěma koncerty v kostele Povýšení sv. Kříže za-
jímavým spojením dvou nástrojů - houslista
Leoš Čepický a kytarista Petr Saidl nás prove-
dou hudbou od Vivaldiho až po Piazzollu. Druhý
den 8.7. zaplní kostel celý Komorní orchestr Ja-
roslava Kociana, tentokrát se dvěma dirigenty
Bohuslavem Mimrou a Janou Mimrovou a se só-
listou Čeňkem Pavlíkem, který přednese slavný
houslový koncert F. Mendelssohna - Barthol-
dyho. Ve čtvrtek 9.7. se už až do konce cyklu
koncertů přesuneme do velkého sálu Smeta-
nova domu. Program tohoto koncertu zůstává
pro všechny překvapením, ale interpretky jsou
známy – flétnistka Magdalena Bílková – Tů-
mová, klavíristka Ludmila Čermáková a možná
i zástupci souboru Magistri. V pátek 10.7. vás
potěší náš kontrabasový mág Petr Ries a ve
druhé půlce houslista Čeněk Pavlík, s oběma
bude spolupracovat klavíristka Jana Vychodi-
lová. V tomto mimořádném roce jsme přistou-
pili také k mimořádné novince – uprostřed cyklu
je sobota 11.7. volný den, žádný koncert se ne-

koná. Účastníci našich kurzů se budou věnovat
svým dalším aktivitám. Zato v neděli 12.7. si to
vynahradíme. Pěruškovci, to je otec rodu vio-
lista Jan Pěruška a jeho tři synové – houslisté
Jan a Matouš a cellista David. Violoncellistka
Kristinka Vocetková také už „patří do rodiny“,
jenom mladý klavírista Marek Kozák byl pozván
ke společné interpretaci překrásného kvintetu
A. Dvořáka. V první polovině koncertu zazní so-
náta pro sólovou violu P. Hindemitha a smyč-
cový kvartet A. Arenského. V pondělí 13.7. nás
čeká další překvapení – uvítáme v Litomyšli
slavné Pražákovo kvarteto, které si s námi při-
pomene  50 let své činnosti. Soubor zahraje dva
kvartety L.van Beethovena jako poctu tomuto
letos jubilujícímu skladateli. Další den, úterý
14.7., patří violoncellistovi Marku Jeriemu, kte-
rému bude klavírní partnerkou Jana Vychodi-
lová. Zazní Vivaldi, Fišer, Boccherini, Fauré.
Ravel, Falla. Poslední dva koncerty se staly tra-
dicí. Středa 15.7 se Závěrečným koncertem
účastníků se stává prvním rozloučením s milo-
vanou Litomyšlí a poslední koncert Humor
v hudbě ve čtvrtek 16.7. nám snad svou dobrou
náladou pomůže překonat smutek nad tím, že
zítra už jedeme domů a bude trvat dlouhých je-
denáct a půl měsíce, než se v tomhle krásném
městě uvidíme znovu. Eva Štrausová

Hudební Festival Újezdské babí léto se v letoš-
ním roce v plánovaném termínu 21. – 22. srpna
2020 konat nebude. Festival se přesouvá na
příští rok a nový termín konání je 20. – 21. 8.
2021. Dramaturgie festivalu by měla zůstat za-
chována tak, jak byla připravena na letošek.
Pokud jste si již zakoupili vstupenky na letošní
ročník, tak můžete zavolat a telefonní číslo 604
459 547, kde s vámi vyřeší navrácení peněz.

-red-

Babí léto letos
nebude

Slavnost
na Růžovém
paloučku 2020
Tradiční slavnost na Rů-
žovém paloučku u Lito-
myšle proběhne v neděli
5. července od 14.00.
Spolek přátel Růžového
paloučku srdečně zve na
akci, kde se svými pro-
jevy vystoupí JUDr. Martin
Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
a člen Rady Asociace krajů ČR, a ThLic. Prokop
Brož, Th.D., děkan-farář, biskupský vikář pro
školství, biskupský delegát pro ekumenismus,
ředitel DTI, sídelní kanovník katedrální kapituly
z Biskupství královéhradeckého.
S hudebním repertoárem vystoupí Roman
Hoza, sólista Janáčkovy opery Národního di-
vadla v Brně, a Hang Bai, absolvent JAMU za
hudebního doprovodu Kostiantyna Tyshka, ko-
repetitora Janáčkovy opery. Těšit se můžete
také na koncert Cimbálové muziky Zádruha
z Dolních Bojanovic.
V případě nepříznivého počasí se Slavnost koná
na sále Rychty v Morašicích.
Vstupné dobrovolné. -red-

Záhadná planeta na dohled
Naděje o prázdninách připravila pro chlapce
a děvčata pozoruhodný program. Půjde
o dobrodružství, při kterém se vžijeme do po-
stav astronautů a vědců zároveň. Program
bude probíhat každý týden od úterý do pátku
od 8 do 13 hodin. Společně se „vypravíme do
vesmíru“ a budeme objevovat novou planetu,
odhalovat zákonitosti života. Při objevování
budou potřeba vlastnosti každého účastníka,
ale i smysl pro humor a týmovou hru. Během
prázdnin podnikneme 9 větších či menších

misí, chcete-li výletů. Nejprve ale sestavíme
raketoplán, pocvičíme se v kosmonautských
dovednostech a pak teprve zamíříme ke hvěz-
dám. V nízkoprahovém klubu je většina aktivit
zdarma. Stejně tak tomu bude i o prázdninách.
Příspěvek bude nutný pouze u výletů. Více in-
formací lze získat po telefonní domluvě nebo
na facebooku či webových stránkách Naděje.
Pojďte se s námi vydat na prázdninový kos-
mický let, budeme se těšit. 

Jitka Nádvorníková

Kinematograf
bratří Čadíků
Oblíbený Kinematograf bratří Čadíků zaparkuje
u mariánského sloupu v horní části Smetanova
náměstí, aby vám zpříjemnil pět letních večerů.
Od neděle 2. do čtvrtka 6. srpna nabídne pro-
jekci českých filmů a celkový výtěžek z dobro-
volného vstupného bude zaslán na Konto
Bariéry.
V neděli 2. srpna se bude promítat česko-sloven-
ská pohádka „Hodinářův učeň“. Na pondělí
3. srpna je připraveno promítání černé komedie
„Teroristka“, ve které exceluje Iva Janžurová
a Martin Hofmann v roli mafiána. V úterý 4. srpna
se těšte na pořádnou jízdu – 5 slovenských dob-
rodruhů projede napříč „Afrikou na pionýru“
v dokumentu Marka Slobodníka. Středeční pro-
mítání připomene vynikajícího českého herce
Jana Třísku ve filmu Jiřího Mádla „Na střeše“.  Sérii
promítání zakončí ve čtvrtek 6. srpna úspěšná
komedie natočená podle knižního bestselleru
„Poslední aristokratka“ s plejádou českých
herců v čele s Hynkem Čermákem, Tatianou
Dykovou a Eliškou Balzerovou. 
Začátek každé projekce je ve 21.00 hodin.
Přijďte se pobavit a přispět na dobrou věc. 

Dita Konečná

Jedním z nejcennějších architektonických prvků
zámku v Litomyšli jsou sgrafita. Poslední úterý
v červenci a poslední úterý v srpnu pro vás při-
pravíme takové podmínky, abyste si užili výhled
na jednotlivá „psaníčka“ z pohodlí lehátek. Na-
bídneme k zapůjčení i dalekohledy, abyste se
mohli na vlastní oči přesvědčit, že se ani jedno
sgrafitové psaníčko z celkových osmi tisíc ne-
opakuje. 
Věříme, že zapadající sluníčko nám zámek pa-
rádně „nasvítí“ a posezení na Francouzské za-
hradě nebude mít chybu. Pro dobrou pohodu
bude zajištěn i hudební doprovod a prodlouže-
nou otevírací dobu bude mít i zámecké sklepení

se stálou expozicí soch Olbrama Zoubka a Srd-
cem pro Václava Havla. Ve sklepení kromě
těchto atraktivit zraje na lahvích i výborné víno,
které je k pozorování sgrafit ideálním doplňkem.  
Akci pořádá město Litomyšl ve spolupráci se
Státním zámkem Litomyšl, příspěvkovou orga-
nizací Zámecké návrší a Smetanovou Litomyšlí.
Tato akce je podpořena i grantem z Ministerstva
kultury ČR.    
Tak tedy nezapomeňte, v úterý 28. července
hraje Unotrio a v úterý 25. srpna seskupení Jen
tak. Těšíme se vždy v 19.00 hodin na viděnou ve
Francouzské zahradě. 

Michaela Severová

Prázdninová lehátková
vyhlídka u saletu

Dětská herna
1. červenec 2020 – 17. leden 2021, RML
Vážení a milí návštěvníci, zveme Vás a Vaše děti
do naší herny. A na co se můžete těšit? Letos
na spoustu překvapení a novinek, naše herna je
„cirkusová“! Můžete navštívit zvěřinec, šapitó
a…, přijďte si pohrát a uvidíte. Na své si přijdou

kluci i holčičky. Otevřeno je úterý až pátek 9–12,
13–17 hodin, o víkendech a o prázdninách 9–17
hodin. Věříme, že návštěva herny pro Vás bude
příjemným zážitkem a relaxací nejen během
prohlídky muzea. Těšíme se na Vás!

Renata Kmošková
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Cesta ke svobodě -
minikurz metody EFT
Víte, že pomocí akupresury lze odstranit třeba
strach, lítost nebo vztek? Slyšeli jste někdy
o technikách emoční svobody nebo o metodě
EFT? Chcete se o tom dozvědět více a něco se
i naučit? Přijďte na tříhodinový kurz metody
EFT, kde se budeme věnovat principům fungo-
vání metody EFT a nácviku základní manuální
EFT techniky. Obdržíte také návod na práci s ak-
tuální fyzickou bolestí a stresem. Kurzem pro-
vází David Bulva, EFT praktik a lektor. Kurz se
uskuteční 26. července v Centru Spontanea
v Litomyšli. Další informace na www.david-
bulva.cz. Mila Bohunická

Uklizená nemovitost se prodává lépe a za vyšší cenu
– více na www.consultvk.cz

LITOMYŠL – prodej rodinného domu 6+1 s garáží
a zahradou na ul. Lánská. Celková plocha 812 m2, na-
pojeno na všechny sítě. Nová okna, kuchyně a kou-
pelna po modernizaci, ihned k bydlení. Vhodné pro
rodinu s dětmi, případně i dvougenerační bydlení
nebo bydlení s podnikáním.  ENB G
Č. 1552                                                Cena: informace v RK
LITOMYŠL – prodej rodinného domu 3+1 k rekon-
strukci na Záhradi, 10 minut od náměstí. Rovinatá
slunná zahrada 351 m2, předzahrádka 93 m2, zasta-
věná plocha 229 m2,  klenutý sklípek, kolna na ná-
řadí. Napojeno na všechny sítě, ÚT na plyn. ENB G
Č. 1545                                                Cena: informace v RK
OLOMOUC – vhodné pro studenty, startovní nebo
seniorské bydlení- prodej bytu 2+kk po celkové re-
konstrukci v I. NP., v osobním vlastnictví. Dům po re-
vitalizaci. Příjemná okrajová část velkoměsta se
zajištěnou obč. vybaveností a pohodlným dojezdem
do centra městskou dopravou. ENB C/112
Č. 1512                                                      Cena: 2 250 000 Kč
LITOMYŠL – prodej zděné garáže v lokalitě Cihelna.
Garáž je k rekonstrukci, sloužila jako sklad. Zasta-
věná plocha 18 m2. Výklopná vrata, elektroinstalace. 
Č. 1554                                                          Cena: 268 150 Kč
LITOMYŠL – prodej prostorné zděné garáže v loka-
litě Cihelna. Plocha 5,62x4,01 m, šířka ve vratech
2,4 m. Výklopná vrata, elektroinstalace 220V/380 V -
zásuvky, světla. Úložné police a regály, vlastní elek-
troměr. Ideální i jako dílna.
Č. 1551                                                         Cena: 350 000 Kč
OSÍK – prodej parcel k bydlení v nově vznikající zá-
stavě v těsné blízkosti centra obce. Výměra parcel
1 000 m2 - 1 600 m2. Nyní probíhá  příprava sítí (plyn,
elektřina, veř. vodovod a kanalizace), včetně příjez-
dové komunikace. Výhodná poloha v obci pro byd-
lení na vesnici v blízkosti města Litomyšle.
Č. 1534                                                        Cena: 1 200  Kč/m2

NĚMČICE (okr. SY) – údolí do Končin
Prodej dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad Končinským
potokem, po celk.rekonstrukci (rok 2016). Relax
v přírodě do 5 min. od Litomyšle. Není připojení na
elektro a vodu. 
Č. 1509                                Cena k jednání: 390 000 Kč
LITOMYŠL – pronájem nebyt. prostor 15 m2 pro ob-
chod či kancelář na Smetanově náměstí naproti
poště. Podlaha – keramická dlažba, prosklené plochy
jako výloha. Volné ihned. ENB G.
Č. 1497                                                      Cena dohodou
LITOMYŠL – pronájem bytu 1+kk s příslušenstvím
(cca 100 m2) ve II.NP v centru města Litomyšle. Dům
i byt po kompletní rekonstrukci v r. 2017. Energie na
nájemce, náklady na bydlení cca 1 500,- Kč/měs.
Velmi vhodné pro mladý pár. Volné ihned. ENB G.
Č. 1531                                     Cena: 10 500 Kč vč. energií 

Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s. r. o.
je tu pro Vás – přijďte k nám, znáte nás.

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

Výroba loutky oživené v Portmoneu
20. červenec 2020, 10.00–15.00 hod.
Věděli jste, že v raném období se Josef Váchal
věnoval také vyřezávání loutek? Naše dílna
bude věnovaná výrobě loutky vedené a ovlá-
dané „zezadu“. Typ loutky zaručí velmi efektivní
nápodobu architektury těla a jeho mechanismů.
K výrobě použijeme dřevo, papír a bavlnu, ne-
budeme tedy vyřezávat. Společně loutky nejen

vyrobíme, ale také oživíme přímo v prostorách
Portmonea a budeme se učit s nimi manipulo-
vat.
Na dílnu je nutné se předem přihlásit na e-mail
klimesova@rml.cz nebo na tel. 777 840 425. Ka-
pacita 8 osob. Cena dílny 350 Kč včetně vstupu
do expozice. Portmoneum bude otevřeno vý-
hradně pro účastníky kurzu. Hana Klimešová

Vzpomínková jízda na Elišku
a Čeňka Junkovy
Veterán klub Litomyšl ve spolupráci s Czech Bu-
gatti Clubem pořádá pod záštitou města Lito-
myšle, náměstka hejtmana Pardubického kraje
Michala Kortyše a Vladimíra Junka 4. ročník
Vzpomínkové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy,
spojenou s výstavou historických vozidel na
zámku v Litomyšli a v areálu Muzea starých
strojů a technologií v Žamberku. 
Setkání pro všechny příznivce vůně benzínu
a historie se uskuteční v termínu  7. - 9. 8.
2020. Jako každý ročník budou k vidění histo-
rická vozidla do roku výroby 1948 a dobová
móda s tím spojená. Tato pravidelně opakující
se akce, dosahuje  již mezinárodní úrovně
a každého ročníku se zúčastní i posádky ze
zahraničí. Hlavním odkazem této akce však
zůstává uctění památky  manželů  Junkových,
coby nejvýznamnějších představitelů světo-

vého motorismu v první polovině minulého
století.
Lákavou novinkou letošního ročníku bude pá-
teční večerní projížďka historických vozidel Li-
tomyšlí. Hlavní program vzpomínkové jízdy
proběhne v sobotu 8. srpna. Po krátké výstavě
na Litomyšlském zámku odstartují stroje v 8.45
hod. do své první etapy, která je zavede do
Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.
V bývalé textilní továrně Vonwiller budou histo-
rická vozidla k vidění od 10.00 do 13.00 hodin.
Po obědě se vozidla vydají na druhou část své
spanilé jízdy, kdy se přes úpatí Orlických hor
vrátí v odpoledních hodinách zpět do Litomyšle.
Zde budou vozidla opět vystavena na zámku do
večerních hodin a nachystán bude další dopro-
vodný program včetně dobové módní přehlídky. 

Karel Frank

Legendární Noc na Karlštejně
jede na turné
5. srpna – Zámek Litomyšl
Originální inscenace muzikálu Noc na Karlštejně
v létě 2020 míří z důvodu rekonstrukce hradu
Karlštejn na zámky a hrady v Česku a na Mo-
ravě. Vůbec poprvé se představí na Konopišti,
v Hluboké nebo v Třeboni. Představení mělo na
karlštejnském nádvoří premiéru v červnu 2016,
kam se příběh, podle něhož na hrad nesměly
žádné ženy, vrátil po 45 letech u příležitosti
oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. V létě
2020 inscenace oceněná nominací na cenu
Thálie domovskou scénu na čas opustí z dů-
vodu plánované rekonstrukce.
„Po čtyřech vyprodaných sezónách odjíždíme
z karlštejnsky ́ch zdí, abychom se zase za rok
nebo za dva vrátili,“ uvedl producent Janis Si-
dovský.
Od června do září 2020 bude muzikál na turné
ve stejném obsazení jako na Karlštejně. „Naše
inscenace vtahuje zámky a hrady do děje, vy-

užíváme prastaryćh divadelních zvyků, hrajeme
po celém nádvoří, z oken i z cimbuří,“ vysvětlil
nezaměnitelnost představení režisér Václav
Knop. Kulisu pro slavný příběh s hity Karla Svo-
body tak v nadcházejícím létě vytvoří zámky
Třeboň, Hrádek u Nechanic, Valtice, Konopiště,
Litomyšl, Hluboká, hospital Kuks nebo Křivolát.
V divácky úspěšném muzikálu, ktery ́ kritika
označila za perlu letních scén, účinkují herci
a zpěváci známí z muzikálů, tv seriálů a filmů.
Patří k nim legendy stříbrného plátna i držitelé
ceny Thálie – Daniel Bambas, Hana Holišová,
Regina Rázlová, Pavel Vítek, Jan Kříž, Roman
Tomeš, Ivana Korolová, Miloslav Mejzlík, Tomáš
Smička, Marie Křížová, Václav Knop, Lukáš
Kunst, Sabina Rojková a mnozí další.
Turné uvádí Janis Sidovský ve spolupráci
s agenturou Máša agency a Stratex.
Vstupenky jsou v předprodeji na www.masvstu-
penky.cz nebo www.divadlokarlstejn.cz -red-

Pozvánka na letní Borůkování,
hudební potěšení a pivní rozmanitost
Na začátku léta dozrávají první druhy ovoce.
Mezi ním i velmi oblíbené borůvky. Právě na ně
jsme se zaměřili a přichystali jsme pro vás ve
dnech 11. a 12. července Borůvkový víkend na
Veselce. Budete moci ochutnat sladké i slané
specialitky z borůvek. Nebude chybět borův-
kové pivo, koktejly či poháry a samozřejmě bo-
růvkové knedlíky či borůvkové koláče. V sobotu
a neděli otevíráme od 11.00 hod.
V sobotu 8. srpna se s námi budete moci za-

poslouchat na Toulovcově náměstí do tónů sku-
pin z různých hudebních žánrů. Bude se zde
konat již jedenáctý ročník pivního festiválku.
Letos začínáme v jednu hodinu odpolední. Pivní
portfolio bude rozmanité jako vždy. Pro děti
bude opět zajištěn program v podobě nafuko-
vací zábavy a soutěží pro naše nejmenší. Z na-
bídky si jistě vybere každý to své. Přejeme vám
krásně prožité odpoledne s dobrou muzikou
a chutným pivem. Lenka Seklová



18



Hledáme díla od Josefa Voleského 
Městská galerie Litomyšl připravuje výstavu
malíři Josefu Voleskému. Ten se narodil v roce
1895 v Litomyšli v rodině chudého tkalce, před
nástupem na pražskou Akademii výtvarných

umění i během studií se živil malováním por-
trétů, které si u něj objednávali především bo-
hatí měšťané, továrníci, inteligence z Litomyšle
a okolních měst. Pozici „oficiálního portrétisty“
litomyšlského měšťanstva si udržel až do své
předčasné smrti v roce 1932. Maloval také kra-
jiny s tematikou Litomyšle i Českomoravské
vrchoviny, ale i zátiší a žánrové výjevy. 
Rádi bychom tvorbu Josefa Voleského předsta-
vili co nejkomplexněji, proto prosíme ty, kdo
mají doma obrazy Josefa Voleského, aby nás
kontaktovali na emailu: tomanova@galerie.lito-
mysl.cz.  Děkujeme.
Mezi díly, která bychom na výstavě rádi prezen-
tovali, ale jejichž majitele zatím neznáme, je mj.
i obraz Litomyšl s panským mlýnem (1917), který
byl uveřejněn v diplomové práci Terezie Nekvin-
dové v roce 2005. Zuzana Tomanová

Žáci 5. tříd ZŠ U Školek se zapojili během nou-
zového stavu do online výzvy pro školáky, kte-
rou vyhlásila Koalice Nevládek Pardubicka
v rámci akce Den Země pod rouškou. Děti mohly

tvořit obrázky s tématikou životního prostředí.
25. 6. 2020 proběhlo v Pardubicích v Historic-
kém sále Evropského spolkového domu na
Pernštýnském náměstí slavnostní vyhlášení vý-
herců. Dvě žákyně obsadily vítězná místa. Ma-
ruška Soukupová  se umístila se svým dílem
„Vodní víla“ na 1. místě a byla oceněna hlavní
výhrou -  tabletem, který do soutěže věnovala
paní Eva Malinová, ředitelka Krajské hospodář-
ské komory Pardubického kraje. Druhou žákyní,
jež získala krásné 3. místo, byla Andrejka Ho-
ráčková s dílem a esejí „Třiďme odpad“. Byla
oceněna dárkovým balíčkem od Pavla Šotoly,
radního Pardubického kraje.
Srdečně gratulujeme našim výherkyním a dě-
kujeme Koalici Nevládek Pardubicka za nád-
herné ceny a dárkové balíčky.

Pavla Horáková

ZŠ U Školek získala zlato a bronz ve výtvarné
soutěži v rámci akce Den Země pod rouškou

Zářijová Litomyšlská veselice
– na co se těšit?
Také je vám líto, že jsme si letos poslední víkend
v dubnu nemohli za(b)láznit v rámci Zahájení lá-
zeňské sezóny? Chybí vám vůně sousedské hu-
sičky a dalších dobrot, na které jsme zvyklí
v rámci Gastronomických slavností M. D. Retti-
gové? Nebuďte smutní, připravujeme pro vás
alespoň „malou“ náhradu v podobě akce Lito-
myšlská veselice aneb (b)láznění se špetkou ga-
stroslavností, která se bude konat první víkend
v září. Tak si tedy zapište do diářů, že do tohoto
termínu je dobré vrátit se z dovolených a výletů
a být s ostatními Litomyšlany. 
A na co se můžete těšit? Hlavní scéna na Sme-
tanově náměstí bude celý den patřit výborné
muzice a pohodovému vyprávění. Program
bude provázet lázeňský švihák Václav Žmolík.
Jednáme např. s kapelou Jarret, Top Dream
Company, Bee Bandem z Jihlavy a rádi bychom
přivezli i nějakou cimbálku. Potvrzený je již Mat-
chos Burritos – tedy nepřijdete o oblíbenou ve-
černí tancovačku na Smetanově náměstí.
V sobotu budeme i vařit – konkrétně na grilech
Vulcanus, kterých bude na náměstí hned něko-
lik. Na celý víkend přijede do Litomyšle i Maškrt-
nica.cz, tedy bloggerka, vlastním jménem
Juliana Fischerová, která je velkou odbornicí na
pečení chleba. A proto jsme se rozhodli, že ales-
poň jednu kuchařskou soutěž zorganizujeme –

bude se jmenovat „Upeč třeba chleba“ a tréno-
vat můžete celé léto. Propozice soutěže jsou na
www.gastroslavnosti.cz a příjem upečených
chlebů bude v neděli od 11.00 hodin. A co by to
bylo za vzpomínky na gastroslavnosti bez Sou-
sedské husičky pod nejvyšším stropem na
světě s doprovodem kapely Třehusk? Naší oblí-
bené gastronomické škole z Poličky se zářijový
termín nehodí, a tak jsme hledali náhradu.
A našli jsme – těšit se už teď můžete na husí
stehno, červené zelí s karlovarským knedlíkem.
Kdo si koupí poukázku na oběd předem, do-
stane Husí kaldoun s játrovým knedlíčkem
zdarma. Předprodej bude v IC Litomyšl zahá-
jený 1. srpna. Předem se omlouváme, že cena
bude mírně vyšší, než jste zvyklí. Z důvodu hle-
dání úspor ve veřejných rozpočtech nemůžeme
tuto akci výrazněji dotovat. Na Toulovcově ná-
městí bude tentokrát obrovská lázeňská desig-
nová zóna – proběhne zde druhý ročník Mint
marketu. Stánky s lázeňskou tématikou, ale
i nabídkou nejrůznějších dobrot, včetně ochut-
návky různých druhů piv, budou i na celém
Smetanově náměstí. Prostě Litomyšl opět po
čase ožije a my věříme, že si to nenecháte ujít!  
Podrobný program přineseme v příštím vydání
Lilie a už teď se těšíme s vámi se všemi na vi-
děnou!                Michaela Severová

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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DĚKUJEME NAŠIM 
ZÁKAZNÍKŮM 
ZA PODPORU 

V DOBĚ KORONAVIROVÉ 
A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ 

SLADKÉ ZÁŽITKY S VÁMI. 

• Eshop www.dentimedshop.cz
• Možnost odběru zboží

na pobočce v Litomyšli
• Inkontinenční pomůcky, 

zdravotní punčochy, 
kompenzační pomůcky aj.

zdravotnické pomůcky

• zdravé mlsání
• bezlepkové potraviny, vegan

i vegetarian
• ghí-přepuštěné máslo, 
• zdravá nutela-ghítela
• česká výroba
• oleje z Egypta – 100% natural 

nákup e-shop www.nakuphrou.cz
nebo provozovna Litomyšl 
Kpt. Jaroše 405

INZERCE ZDARMA - PODPORA MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ
Pokud bydlíte nebo podnikáte v Litomyšli či integrované obci, můžete využít nabídky na bezplatnou propagaci v Lilii a dát vědět místním o svém byznysu.
V červencové, srpnové a zářijové Lilii budou vyčleněny až dvě strany na každé vydání, na nichž budeme zcela zdarma zveřejňovat standardizovanou
inzerci. Každý z takovýchto inzerátů může mít max. rozměr 58 x 70 mm (šířka x výška). Tato nabídka navazuje na pomoc s propagací na našem
facebookovém profilu, kterou jsme nastartovali v březnu a využilo jí přes 40 zdejších podnikatelů a živnostníků. Více informací najdete na webu
www.litomysl.cz, v červnové Lilii a případně vám je rádi poskytneme na kontaktech v tiráži. Uzávěrka pro další číslo bude 21. července. -red-
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Léto je pro hokejisty časem přípravy na novou
sezonu. Věřme, že tato bude delší a úspěšnější
než ta minulá, i když tentokrát bez extraligo-
vého nádechu. Vedení klubu však dělá maxi-
mum, aby diváci viděli kvalitní utkání, a to jak
v kategorii dospělých, tak i mládeže.
Po loňském působení juniorů v extralize, bylo le-
tošní působení litomyšlského týmu v nejvyšší
soutěži nejisté. Důvod byl jednoduchý. Odchod
klíčových hráčů ročníku 2000 mezi dospělé.
„Přes veškerou snahu a maximální nasazení  re-
alizačního týmu juniorky se nepodařilo sehnat
adekvátní náhrady a postavit konkurence-
schopný tým. Podařilo se nám však navázat
spolupráci s oddílem VSK Technika Brno. Tomuto
klubu jsme propůjčili naši licenci na Extraligu na
sezonu 2020-2021, naši kluci budou tento rok
hrát nižší soutěž - Ligu juniorů. Vedení Techniky
nám nabídlo spolupráci v rámci střídavých
startů hráčů v této kategorii a možná i v kate-
gorii dorostu,“ sdělil předseda oddílu Petr Fila.  
V kategorii juniorů se zcela změní soupeři.
U A týmu dojde jen k drobným změnám. Soutěž
oproti loňskému roku opustí Skuteč, ale fa-
noušci se mohou těšit na rivala z Poličky, který
se vrací po dvou letech. To však nejsou jediné
návraty…
„Fanoušci se mohou těšit po krátké odmlce na
Rosťu Pilavku, který posílí útok. Velkou radost
máme z Radka Ondráčka, který poslední tři roky
působil ve Finsku. Z České Třebové se vrací Aleš
Holík. Obranu vyztuží i Matěj Bažant, který po
zranění v druhé lize hlásí návrat k hokeji.  Do
brankoviště se kromě stávajících opor postaví
Kamil Nimmerrichter ze Šumperka, kterého fa-

Hokejisté se připravují na sezonu
i s hvězdnými navrátilci

160 kilometrů, pět běžkyň a jeden dobrý sku-
tek. Tak by klidně mohl znít podtitul charita-
tivní akce Běžíme na Sněžku s vámi pro
Nelinku, kterou se litomyšlské Růžoffky roz-
hodly pomoct s nákupem speciálního kola pro
mladou slečnu. Jak jinak než během, a to rov-
nou z Litomyšle až ke Sněžce. „Naše kama-
rádka Péťa má hendikepovanou dceru, která
by ráda, stejně jako ostatní děti, jezdila na
kole. Potřebuje ale kolo speciální a poměrně
drahé, stojí přes 20 tisíc. Proto jsme se roz-
hodly spojit běh s dobročinností a zkusit zved-
nout svým šíleným nápadem vlnu solidarity -
lidi si mohli „koupit" některé z našich kilome-
trů - 1 km za 10 Kč a virtuálně běžet na Sněžku
s námi,“ popisuje podstatu charitativního
běhu Andrea Stejskalová.
Po vynucené koronavirové pauze se běžkyně
na trasu těšily. Celkem pět odvážných dam si

ve štafetě rozdělilo porci 160 kilometrů rovno-
měrně, každá běžela třikrát úsek o délce
zhruba 10 kilometrů, zbytek týmu se mezi lo-
kacemi přesouval v autě a běžkyni povzbuzo-
val. Náladu jim nakonec nezkazil ani hustý
déšť, který je při cestě doprovázel většinu
času. Kvůli počasí nedošlo na samotný výstup
na Sněžku, Růžoffky nezradily vlastní síly, ale
vyšší moc. Horská služba kvůli vichřici a nu-
lové viditelnosti zakázala výstupy na naši nej-
vyšší horu. I tak měly Růžoffky důvod slavit.
Po více než 16 hodinách běhu se ukázalo, že
na účet od dárců přišlo 18 tisíc, po pár dnech
se částka nakonec zastavila na 25 tisících
korun. „Je to víc, než jsme my i rodina Nelinky
očekávaly,  proto je v úvahách pořízení elek-
trokola, které by Nelče vzhledem k jejímu hen-
dikepu sloužilo ještě lépe a možná i delší
dobu. Akce se povedla skvěle. Počasí bylo sice
deštivé, ale je to lepší než běžet na slunci ve
30 stupních. Neskutečně nás těšily a dojímaly
reakce lidí. Celý den nám na facebook posílali
komentáře plné podpory, po skončení gratu-
lace. Obrovsky nás to nabíjelo a hnalo dál. Vy-
braly jsme částku, která pokryje náklady na
celé kolo. V to jsme ani nedoufaly. Takže se
nám znovu potvrdilo, že lidi nejsou lhostejní.
Ani k pomoci ani k bláznivým nápadům,“ do-
dává Olga Radimecká. Na Sněžku se Růžoffky
plánují vrátit, stejně tak již plánují další bě-
žecké i dobročinné akce. Sledovat je můžete
třeba na jejich facebooku. -mv-

Růžoffky běhaly srdcem
pro Nelinku

noušci ještě loni vídali v českotřebovském
dresu,“ sdělil manažer Martin Vandas.
Tým v současné době polyká dvakrát týdně tré-
ninkové dávky za velkého přispění kondiční tre-
nérky Elišky Rejmanové. Důležité je, že je účast
vysoká a tvoří se tak dobrá parta. Suchá pří-
prava skončí hráčům v červenci. V půlce srpna
budou pokračovat tréninky na ledové ploše
v České Třebové. „První přípravné zápasy se-
hrajeme tradičně na dvoudenním soustředění
v Bystřici nad P. na konci srpna. Další víkend ná-
sleduje kvalitně obsazený turnaj čtyř týmů
v České Třebové, dále bychom rádi sehráli do-
mácí zápas s Moravskými Budějovicemi, které
hráli v loňském roce druhou ligu. Týden před za-
čátkem soutěže, která začíná 27. září, se náš
tým zúčastní turnaje Metujecup v Jaroměři,“ in-
formoval Martin Vandas.
Bližší informace o utkáních budou zveřejněny
na stránkách www.hclitomyslcz a na facebo-
okových stránkách klubu. Petr Šilar

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY
Požadujeme: 
Středoškolské vzdělání technického směru

ŘIDIČ
Požadujeme: 
Řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz 

Nabízíme:
• Finanční ohodnocení odpovídající 

pracovní pozici
• Stravenky
• Cestovní náhrady 
• Příplatky za práci přesčas
• Roční odměny
• Příspěvky na penzijní pojištění
• Možnost rozšíření kvalifikace
• Individuální přístup ke každému

zaměstnanci
• Práce v mladém a přátelské kolektivu
• Zázemí prosperující společnosti

Kontakt: 
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl,
lbtech@lbtech.cz, 603 782 907,
www.lbtech.cz

LBtech a. s. Litomyšl                                    
Výstavba inženýrský sítí

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

•
•
•
•
•

Zveme Vás
na windsurfing-paddleboard
kempy 2020  pro rodiny s dětmi
na Velkém Košíři u Litomyšle
25. – 26. července / 1.– 2. srpna  /  8.– 9. srpna

tel. 776 056 801
pireo.info



Triatlon:
Pešek zahájil
vítězně
Po delší neplánované závodní odmlce jste mohli
vidět opět naše dresy na závodních kolbištích.
Jako jediný se vydal Pavel Pešek z našeho triat-
lonového týmu v sobotu 13. 6. až do Ostravy na
Ocelácký triatlon o distancích 0,5 km plavání,
21 km kolo a 5 km běh s povolenou jízdou
v háku. Již podle startovní listiny bylo jasné, že
se jedná o prestižní podnik a nebude nouze
o motivaci k maximálnímu výkonu a teploty
kolem 32°C zas zaručené peklo v závěrečném
běhu. Na start se postavilo 160 závodníku
a v pravé poledne byl závod odstartován. 

Vzhledem k uvolnění dalších celostátních opa-
tření je kapacita litomyšlské plovárny v počtu
návštěvníků od července bez omezení. V sou-
vislosti s tímto jsou zpřístupněny bez omezení
celé prostory šaten včetně možnosti využití
a pronajmutí rodinných kabin. Dále bychom
vám rádi nabídli v letních měsících doplňkový
program - možnost cvičení s lektorkou ve vodě
i na suchu – aqua fitness (18 – 19 h), cvičení ve
vodě pro seniory (12 – 13 h), jógu (9.30 – 10.30
h) a plaveckou výuku (9 – 11 h) vedenou instruk-
tory plavání. Vše se bude odvíjet od počasí

a zájmu o nabízené aktivity, časy jsou orien-
tační. Cvičení ve vodě a výuka plavání bude pro-
bíhat v 25 m bazénu, jóga na trávníku v areálu
plovárny. Další bližší informace najdete na
www.bazen-litomysl.cz odkaz Plovárna nebo na
606 051 995. Jediné, co si přát, je hezké léto
a přívětivé slunné počasí.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl

Informace k provozu plovárny

Plovárna jako 
turistický cíl

NAJDI (na)SEBE
Už několikátým rokem pořádáme spolu s Eli-
škou bazárek. Tedy takový babinec a moc milé
setkání, kdy se zapomenutým kouskům oble-
čení vdechuje nový život. Každý prodávající si
své místo předem rezervuje na adrese veroni-
kadvorak83@gmail.com a pak už je na něm,
jakým způsobem a za kolik korun své modýlky
prodává. Vždy se můžete těšit na pohodovou
atmosféru, spoustu smíchu a díky Bowling-
baru Peklo, kde se bazárek momentálně koná
i na příjemné prostředí a nadupaný bar. Těšíme
se na vás! 

Eliška Baťová a Veronika Dvořáková

Časopis Forbes zařadil litomyšlský bazén a plo-
várnu do seznamu „Plovárny v Česku, kde si
letos musíte zaplavat“. V magazínu ocenili ne-
jenom to, že si na plovárně odpočinete v hor-
kých letních dnech, ale máte z lehátka hezký
výhled na minimalistický bazén oceněný cenou
Stavba roku 2011. „Moc nás to těší, i když sa-
motný bazén bude do září kvůli propadům pří-
jmů v období nuceného uzavření a zároveň
omezením v počtu návštěvníků kvůli dodržo-
vání hygienických nařízení uzavřený, i tak si ale
návštěvníci plovárny pobyt užijí. Před sezonou
jsme investovali více než milion korun na reno-
vace a pořízení hracích a sportovních prvků,“
uvedl starosta Daniel Brýdl. -az-

Pavel se po plavecké části pohyboval kolem 15.
místa a na cyklistiku šel s drobnou ztrátou na
čelní skupiny. Díky druhému nejlepšímu cyklis-
tickému výkonu se však před během propraco-
val na dosah vedoucích závodníku a na běhu
tak měl slibnou naději bojovat o příčky nejvyšší.
Závěrečných 5 běžeckých kilometrů Pavel pro-
létl ze všech nejrychleji a nejenže se probojoval
do vedoucí skupiny, dokázal se odpoutat od
soupeřů a triumfovat v závodě. 
Takto slibný začátek si v týmu nikdo nepředsta-
voval a věříme, že se podobné výsledky budou
letos ještě opakovat. Vzhledem k rušení nebo
přesouvání větších akcí náš tým budete moci
vidět na většině lokálních triatlonových závodů. 

Text a foto: Pavel Pešek
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Pronajmu částečně
zařízený byt 1+1 
v Litomyšli po kompletní rekonstrukci, 
Dukelská ulice, cena 9 000,- Kč  (vč. energií). 
Byt je nekuřácký, vhodný pro mladý pár 
nebo jednotlivce, bez domácích mazlíčku.
Volný ihned. tel: 777 76 10 75

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO „RŮŽOVÝ PALOUČEK“
MORAŠICE 180, 569 51 MORAŠICE
hledá pracovníky na pozici:

• ELEKTRIKÁŘ
• OPRAVÁŘ A OBSLUHA ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
• OŠETŘOVATEL SKOTU
• KUCHAŘKA, POMOCNÁ KUCHAŘKA
Požadujeme:
• řidičské oprávnění B,T (pro pozici opravář a obsluha….)
• pro pozici elektrikář kvalifikaci dle platných práv. předpisů
• zdravotní způsobilost
• vyučení a zkušenosti v oboru jsou výhodou      

Nabízíme:
• slušné mzdové ohodnocení
• dlouhodobě perspektivní práci
• moderní vozový park, moderní provozy

Kontakt pro bližší informace
či v případě zájmu:
tel. 736 646 363,
redit-zd.morasice@lit.cz

Nejmladší týmy fotbalové Jiskry se rozloučily
s neobvyklým jarem a vyhlíží lepší zítřky

Kategorie mladší přípravky – U9 až U7 a školičky
– U6 fotbalové TJ Jiskry Litomyšl v úterý 16. 6.
ukončily letošní sezonu tradičním utkáním proti
rodičům. Po něm se všichni přesunuli do areálu
za sokolovnou, kde si děti opekly buřty a rodiče
s trenéry popovídali o uplynulé jarní části fot-
balového roku.  
Ta začala po vánočních svátcích halovou přípra-
vou. Během ní děti odehrály dva turnaje a řadu
přátelských utkání. Avšak naplánovaný vrchol
přípravy v podobě tří dalších turnajů a poté
plynně navazující program soutěžního jara kraj-
ské soutěže se již nekonal. To vše překazila nu-
cená dvouměsíční pauza. Ta prověřila vůli
a chuť k fotbalu každého jedince. Ti nejzarytější
krátili volný čas kopáním do míče, kde to jen šlo,
což bylo po návratu na hřiště okamžitě patrné.
Do pravidelného tréninkového režimu jsme se
vrátili ihned po uvolnění restrikcí, a to 12. 5.
K naší radosti se trénink od tréninku počet
zúčastněných zvyšoval a celý proces se tak po-
stupně vrátil do normálu a stihla se tak uspo-
řádat i tři přátelská utkání s okolními celky. Co
nás potěšilo nejvíce, bylo však viditelné zvýšení
počtu nových tváří, který byl srovnatelný s ob-
dobím začátku školního roku, kdy bývá obvykle
největší přírůstek nováčků. Proto se tréninková
docházka ke konci sezony pohybovala u kate-
gorie mladší přípravky na cca 22 hráčích a u ka-
tegorie školičky na cca 13. Dá se tedy říci, že po
nucené přestávce byl hlad u dětí po fotbalu
a obecně sportu velký. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu
a sponzorům, ale také všem dětem a rodičům,
kterým za poslední roky přirostl fotbal tolik

k srdci. Díky vám bude možné příští sezonu při-
hlásit další tým do oficiálních soutěží FAČR. To
znamená, že se mladší přípravka rozdělí na dva
soutěžní týmy, a to podle věku. Kategorie U9
bude objíždět turnaje krajské soutěže a katego-
rie U8 – U7 bude reprezentovat město v soutěži
okresní. 
Dále bychom chtěli popřát hodně gólů a fotba-
lových parád nejstaršímu současnému ročníku
2011, který se spolu se členem našeho trenér-
ského týmu, Davidem Tmějem, od nové sezony
přesouvá do starší přípravky. Pokud byste měli
zájem doplnit naše řady po odchozích, můžete
připojit své děti, nebo dokonce sebe jako po-
mocníka při trénování kdykoliv během sezony.
Stačí dorazit na náš trénink. Více informací se
dozvíte na webových nebo facebookových
stránkách klubu.

Za trenérský tým mladší přípravky a školičky
ve složení Josef a Jarmila Lebruškovi, 

David Tměj a Jiří Paclík, Jan Červenka

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• zpracování pískovců, výrobky dle 
   přání zákazníka
• velký sortiment doplňků
• zaměření i cenové návrhy zdarma

Zkušenosti v oboru od roku 1985

RESTAURACE „SLUNCE“V LITOMYŠLI 
přijme

POMOCNOU
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

DÁLE PŘIJMEME 

BRIGÁDNÍKY NA POZICI
SERVÍRKA/ČÍŠNÍK

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

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

Řádková inzerce
Koupím gramofonové desky, mimo vážné
hudby, dechovky a lidovky. Děkuji za nabídky na
tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@se-
znam.cz • Nabízím zdarma zeminu. Hlína je
čistá a bez kamínků. Lze odebrat i menší množ-
ství. T-608207277 • Prodám větší množství knih
levně a secesní album na fotky pěkné ozdo-
bné cena dohodou. T-739307646 • Koupím
starý noční stolek s mramorovou deskou. T-
739307646
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Atletické
okénko
Konečně! Opožděná a omezená atletická se-
zona se rozběhla. První otevřené závody byly již
23.5. a vzhledem k dodržení omezeného počtu
účastníků, uspořádali jsme v Litomyšli závody
dva - dopoledne a odpoledne. Atleti se těšili na
první závody, proto přijeli sportovat  nejen z vý-
chodních Čech, ale i ze Šumperka, Boskovic,
Hranic a Brna. 1.června jsme reagovali na výzvu
Českého atletického svazu a přidali jsme se
k dalším 160 stadionům k akci Spolu na startu.
V Litomyšli to byla příležitost pro žactvo a v dis-
ciplínách Poháru rozhlasu startovalo asi 50
dětí. První mistrovské utkání měla družstva
žáků a žákyň ve Svitavách. Překvapivě lépe si
vedli chlapci, i když v malém počtu, vzhledem
k neúčasti basketbalistů startujících v Kromě-
říži. Obsadili vynikající 4.místo - 1. Hvězda Par-
dubice, 2.ŠAK Pardubice, 3.Chrudim, 4.Litomyšl,
5.AC Pardubice, 6. Ústí nad Orlicí,  7.Slatiňany,
8. Vysoké Mýto, 9.M. Třebová. Nejvíce bodů zí-
skal K. Tringela - vyhrál 60 m (7,66), 2. na 300 m
(39,92), dále V. Voříšek 3. v kouli 10,95, 6. v disku
28,43. Situace v děvčatech byla složitější,
v soutěžích bylo dvakrát více žákyň než žáků,
tedy vyšší počet družstev i větší a početnější
konkurence v jednotlivých disciplínách. Děvčata
byla sedmá za tradičně nejsilnějšími oddíly, ale
před Chocní, Ústím, Č. Třebovou, Poličkou a M.
Třebovou. Nejlepší výsledky: Lipavská 3. ve
výšce (146), Tomšů 3. v oštěpu (31,26), Šmej-
dová 4. na 800 m (2:43,40). 1.kolo rovněž ab-
solvovali chlapci a děvčata z přípravky, a to
v Chrudimi. Bodují se všechny výkony čtyřboje
(60 - dálka - 600 - míček). V jednotlivcích jsme
vyhráli obě kategorie - chlapci 1. Jůza (nejlépe
600 2:02,44), 4. Čáp, 5. (60-9,54), 5. Brychta
(míček 37,02), v děvčatech 1. Kotyzová (60-
9,30,dálka - 384,míček 33,25), 5. Brychtová.
V soutěži družstev jsme v obou kategoriích ob-
sadili 2. místa za domácí Chrudimí, před Slati-
ňany, V. Mýtem, Chocní. Kromě soutěží družstev
se rozbíhají i mítinky za naší účasti, M. Vilček
házel kladivem na memoriálu v Kolíně (47,63), J.
Kubíček běžel 3 km na Ústeckých memoriálech
(9:13,47). I v Litomyšli začaly pravidelné atle-
tické pondělky ve vypsaných disciplínách pro
všechny kategorie. I zde byly dosaženy 15.6. za-
jímavé výkony a osobní rekordy. Koule - T.
Kozák (14,15), Vilček (13,07), dorostenec Jirout
11,94, ml. žák Voříšek (12,91), disk - muži Vilček
(41,35), dorost Jirout (29,49), ml. žák Voříšek
(29,85), výška - dorost A. Kubíček 153, T. Kladi-
vová 150), míček žáci - Tomšů (50,87), Brýdl
(48,78), 150 m - žáci Tringela 18,57, dorost-Jirout
17,98, dorostenky Sršňová 20,71, ml. žáci Voříšek
(20,22), ml. žákyně Hlávková (22,55).
Nejbližší a na organizaci nejsložitější akcí bude
utkání 2. ligy, které se uskuteční v Litomyšli 4.
července. V soutěži mužů startují kromě domácí
Litomyšle ještě Čáslav, AC Pardubice, Jičín,
Hvězda Pardubice B, Aktis Praha, Ústí nad Orlicí
a Olymp Praha B. V soutěži žen budou startovat
Čáslav, AC Pardubice, Jičín, Hvězda Pardubice,
Aktis Praha, Nové Město na Moravě, SK Kot-
lářka Praha, Chrudim a Nové Město nad Metují.

Petr Jonáš

Litomyšl Golf OPEN (opět) pomáhá
Litomyšl Golf OPEN 2020 má
dva rekordy. 6. 6. se uskutečnil
3. ročník již tradičního turnaje
ne jen litomyšlských golfistek
a golfistů. Za podpory part-
nerů turnaje z Litomyšle a blíz-
kého okolí se ho letos
zúčastnilo 101 startujících ve
dvou startech. To je první re-
kord. Turnaj od loňského roku
pořádáme ve spojení s Nadač-
ním fondem Modrý hroch
z Brna a součástí turnaje je
charitativní tombola, letos
okořeněná i dražbou originál-
ního coveru s podpisem hráče
PGA Roryho Sabbatiniho. Letošní výtěžek z této
akce, který putuje na účet Modrého hrocha, je
úžasných 39.500 Kč!!! Tímto jsme po loňských
23.900 Kč vytvořili další rekord tohoto turnaje,

za což všem moc děkuji,
a mám z toho obrovskou ra-
dost, jelikož tyto prostředky
putují přesně tam, kde jsou
nejvíce potřeba, a to k dětem
po těžkých úrazech, které je
při své léčbě potřebují nejvíce.
Turnaj proběhl myslím v poho-
dové a přátelské atmosféře,
počasí nám bylo při hře naklo-
něno a ani prudký večerní liják
při vyhlašování výsledků, tom-
bole, dražbě a následném ve-
čírku těch skalních nám
nezkazil dojem z příjemně pro-
žitého dne. Chci vám ještě jed-

nou všem moc poděkovat a budu se těšit za rok
opět na viděnou (i když vždy říkám, že do toho
už nejdu). 

Za organizátory Václav Pechy Pechanec

V jihočeském Jiníně odpálila motokrosová
juniorka, Rathouský bere zlato!
Tak konečně se jezdci, ale i příznivci motokrosu
dočkali. V sobotu 13. června na dráze v Jiníně
u Strakonic se sjelo na 150 závodníků ze zahra-
ničí i tuzemska k prvnímu podniku MMČR Junior

v pěti kubaturách. Dopoledne v měřeném tré-
ninku byl sedmnáctiletý jezdec Orion Racing Te-
mamu - Petr Rathouský (KTM) ve své třídě 125
ccm až třetí, což dalo tušit, že odpoledne to pro
Petra nebude vůbec jednoduchá záležitost, ale
před tímto kláním měl opravdu hodně poctivě
natrénováno, tak jsem mu věřil. Nakonec to ju-
niorský závodník Orionu zvládl a po velice dob-
rých startech, nic neponechal náhodě a vždy
agresivní jízdou hned v úvodu se rychle propra-
coval na čelo startovního pole a svým soupe-
řům postupně ujížděl. Na stupně vítězů tak
Rathouského doprovodil jeho věčný soupeř
a kamarád - Martin Venhoda, bronz zaujal ma-
ďarský zástupce Bence Pergel.
Pětidílný juniorský šampionát pokračuje 18. čer-
vence na známé, náročné písčitohlinité dráze
v jihočeské Kaplici. Za Orion Racing Petr Kovář

Tenisové okénko v době kovidové
Rozhodnutím Českého tenisového svazu se
v letošním roce hrají soutěže smíšených druž-
stev až od 6. 6. 2020 zredukovaným systémem
tzv. pavouka, přičemž se vychází z loňského ko-
nečného pořadí.
Přestože zimní přípravu jsme měli výrazně zkrá-
cenou v důsledku pandemie, do 1. hracího ví-
kendu vstoupil TC Litomyšl výrazně úspěšně.
Radost nám udělali zejména starší žáci, kteří
zvítězili v Pardubické krajské soutěži 1. třídy
A nad favorizovaným Spartakem Polička 5:4.
Mladší žáci v Pardubické krajské soutěži třídy B
jsou v tabulce první a měli tento víkend volný.
Družstvo dorostu vyrazilo na odložený zápas do
Letohradu, kde bohužel nestačili na zkušenější
místní tenisty a prohráli 2:7. Přesto i našemu
dorostu náleží pochvala za jejich nasazení
a předvedený výkon. 
Dospělí se ve Východočeské krajské soutěži 1.
třídy A vydali pro své letošní první vítězství do

tradičně tenisově úspěšného Jevíčka. Celé
utkání bylo nesmírně napínavé, ve 4 zápasech
z 9 rozhodoval až 3. set. Vítězstvím 5:4 se na-
konec honosí TC Litomyšl. 
Senioři A ve Východočeském krajském přeboru
přivítali na domácích kurtech LTC Jaroměř. Po
loňském našem vítězství 8:1 nám měli co oplá-
cet, a proto k nám přijeli posíleni o nové hráče.
Před závěrečnými mužskými 4hrami naše druž-
stvo prohrávalo 3:4, přesto jsme dech berou-
cími výkony našich borců dokázali skóre otočit
a zvítězili 5:4. 
Senioři B ve Východočeské krajské soutěži mu-
seli svůj zápas se Spartakem Polička pro nepří-
zeň počasí dohrávat v následujících dnech.
Tentokrát se tenisové štěstí přiklonilo na stranu
soupeře, zápas skončil těsnou prohrou 4:5. 
Poděkování patří všem hráčům a přejeme
hodně štěstí v dalších utkáních. 

Ivana Dostálová, TC Litomyšl


