
Věříme, že si společně užijeme i druhou
polovinu prázdninových pátků!

První prázdninový měsíc je za námi a s ním
i první polovina letošního maratónu pohádek,
muziky a letní pohody. Dvaadvacátý ročník
Toulovcových prázdninových pátků má před
sebou poslední čtyři zastávky. Pojďme si tedy
říct, na co se můžeme ještě těšit. 
Srpen zahájíme s divadlem M a pohádkou
O Aničce ze mlýna. O hudební start druhého
poločasu se postará Lucie Redlová s kapelou
Garde. Tato zpěvačka a písničkářka – dcera
Vlasty Redla – stála u zrodu kapely Docuku,
spolupracovala s Žambochy, skupinou Traband,
Jitkou Šuranskou i Davidem Stypkou. V Lito-

myšli představí průřez více než desetiletého
hraní s doprovodnou kapelou Garde. Pohádku
O křišťálovém srdci si budeme vypravovat
druhý srpnový pátek, který je v celkovém po-
řadí již 190! Hudební část večera si vezme na
starosti kapela Hashberry z nedalekého Žam-
berka. Kapela prý nemá ráda škatulkování, ale
hrají víceméně rockovou muziku, ve které mů-
žete cítit prvky grunge i folku. Předposlední
prázdninový pátek bude ve znamení pohádky
Prasečí slečinky, kterou nám bude vypravovat
Divadýlko z pytlíčku. Úctyhodných 20 let na
scéně si u nás připomene violoncellové duo

Blíží se výstava
o „Městu-L“
V příběhu města Litomyšl sehrává archi-
tektura, zvláště ta z období po roce 1989,
důležitou roli. Pro Městskou galerii Lito-
myšl se tento „fenomén“ stal impulsem
ke zmapování moderního stavebního vý-
voje ve městě. Výstupem několikaletého
výzkumu je česko-anglická populárně-
naučná webová databáze s názvem Lito-
myšlský architektonický manuál (LAM),
navazující na obdobné manuály v Brně
a Plzni. Pomocí textů, plánů a fotografií
ilustruje architektonický vývoj města
a jeho blízkého okolí od roku 1900 do sou-
časnosti. Zpřístupňuje informace o 146
objektech včetně uměleckých děl a úprav
veřejných prostranství. Není však pouhou
encyklopedií. Slouží totiž i jako jedinečný
průvodce – objekty jsou v něm seřazeny
do sedmi stezek a šestnácti výletů, ne-
chybí praktické turistické nástroje jako
audionahrávky, kódy, kovová značení
v exteriéru, tištěný průvodce či skládací
mapa.
Vyústěním projektu LAM je výstava na-
zvaná Město–L, jejíž slavnostní zahájení
proběhne v pátek 7. srpna od 17 hodin
v domě U Rytířů, kde bude přístupná až
do 4. října. Z manuálu představí nejzají-
mavější projekty, podá informace o sta-
vebním vývoji města od počátku 20.
století a ukáže unikátní obrazový mate-
riál. Připraven je také bohatý doprovodný
program.                         Stanislav Vosyka

Zpravodaj města Litomyšle
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Komplikace v železniční
dopravě

Připravuje se velký park
na Z. Kopala 932 Otázky a odpovědi 

k výstavě Plán B

Většina letošního roku je plná otazníků. I my jsme s obavami sledovali, jak se vyvíjí rozvolňo-
vací opatření a objevují se nová, byť pouze lokální. Jsme vděční, že v Litomyšli se svět vrátil
do starých kolejí a my si pátek co pátek můžeme užívat divadlo a parádní muziku na Toulov-
cově náměstí. Děkujeme i za vaši přízeň – jsme šťastní, že chodíte a sdílíte vše s námi!  

Tara Fuki. Duo tvoří zpívající violoncellistky
Andrea Konstankiewicz-Nazir (ex BOO, ex Rale,
Kubilai Khan Investigations) a Dorota Barová
(Vertigo, Kuzmich Orchestra, DoMa Ensemble,
hostuje např. v kapele Anety Langerové, ex
Chorchestr, ex Asyl Akt). Od svého vzniku slaví
Tara Fuki koncertní úspěchy po celé Evropě
a Střední Americe. Za svou hudbu dámy ob-
držely ocenění Anděl Akademie populární
hudby v kategoriích Alternativní hudba-World
music a Objev roku za rok 2001 a v kategorii
World music za rok 2007. Přímo na Špitálku
budete mít možnost slyšet hudební improvizaci
na pomezí mnoha hudebních žánrů.
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Informace ke covid-19
Na základě datových podkladů o vývoji epide-
mie covid-19 a doporučení epidemiologů došlo
od soboty 25. července k celostátnímu zavedení
povinnosti nosit roušku na všech vnitřních or-
ganizovaných hromadných akcích nad 100 osob
a od pondělí 27. července se snížil maximální
počet lidí na vnitřních hromadných akcích na
500 osob. Pořadatelé mohou zpřístupnit nanej-
výš pět sektorů, každý pro maximálně 500 osob.
Epidemiologická situace na území České repu-
bliky je nadále komplexně hodnocena jako sta-
bilní, avšak dochází k vyššímu nárůstu covid
pozitivních osob. Objevuje se řada menších oh-

nisek, kde je potencionální riziko komunitního ší-
ření, proto ministerstvo zdravotnictví přistoupilo
k protiepidemickým opatřením na území celé
ČR. Na konci července byly na covid-19 pozitivně
diagnostikovány i osoby v Litomyšli. K 28. čer-
venci  jich bylo jedenáct, z toho sedm z obchod-
ního domu Kubík a dvě z městského úřadu.
Podle odborníků se virus nešířil komunitně, lidé
se nakazili v práci a nemoc u nich má lehký prů-
běh. Situaci bedlivě sledují hygienici a podnikají
příslušné kroky. Vedení města situaci řeší a je
připraveno v maximální míře reagovat na vývoj
a doporučení odborníků. -mv-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starosta 
odpovídá
Zachování školky ve středu města, budete
vyvíjet další aktivitu? Co mohu udělat, aby se
moje dítě dostalo na soukromou anglickou
školku? Bylo volné místo, budovu této školky
máme jednoznačně nejblíže (cca 200 m),
nicméně naše dítě nebylo přijato, protože
nejsme spádoví. 
Ahoj Radko, usilovali jsme o zachování plno-
hodnotné školky v centru města. Ihned po mém
nástupu na radnici jsem se snažil přesvědčit
památkáře o možném větším využití podkroví
v dolní budově zámecké školky, ale bez úspě-
chu. Je tam prý tak cenný barokní krov, že se
půda nedá více využít. Zároveň by s tím byl zá-
sadní problém i u hygieniků vzhledem k ma-
lému možnému osvětlení. Pak jsem tedy
zvažoval přístavbu, ale majitel zahrady (za-
hrada není v majetku města) tento pozemek
neprodá, takže stavba také není možná. Tedy
jediné možné řešení bylo investovat nemálo fi-
nancí alespoň do přestavby dolní budovy tak,
aby byla zachována maximálním možná kapa-
cita. Toto se nyní dokončuje, ale vím, že kapa-
cita nebude dostatečná a nebude odpovídat
zájmu lidí. Abych to ale shrnul: ano, bohužel ne-
vidím žádnou možnost, jak a kde vybudovat
v centru plnohodnotnou školku. Mě osobně
mrzí, že máme dvě velké školky mimo centrum,
ale do obou bylo a je proinvestováno opravdu
hodně milionů a myslím, že to tak opravdu mi-
minálně na jednu generaci je dáno. Alespoň do
dolní budovy v zámecké školce nyní investu-
jeme tak, aby se tam zachovala maximálním
možná kapacita povolená hygienou.
Ohledně anglické školky jsem navrhoval přesu-
nout ji do jedné z velkých školek (Vertexové
nebo na Lidickou), ale provozovatel Tomáš Fila
výrazně upřednostňuje zůstat tam, kde je,
a udržet malý kolektiv. Také kolegyně ze škol-
ského odboru mi vysvětlily, že vzhledem k sy-
stému placení mezd určených počtem dětí je
toto nejlepší řešení.  Diskutovali jsme i spádo-
vost - ano, vznikají tím nespravedlnosti a jedna
z nich je i Tebou popisovaná. Ze zákona spá-
dové oblasti mít musíme. Omlouvám se,
nemám ideální řešení, které by vyhovovalo
všem. Problém je, že od 1. 9. máme organizačně
pouze dvě školky, a tak bylo nutno město roz-
dělit poměrově dle jejich kapacit. 
Děkuji za pochopení, hezký den

Daniel Brýdl, starosta

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

Usnesení rady
RaM schvaluje uzavření Smlouvy o poskyt-

nutí programové účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického
kraje na rok 2020 mezi městem Litomyšl a Par-
dubickým krajem. Z dotace bude pořízena dý-
chací technika v hodnotě max. 100 000 Kč. RaM
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
komunikace a parkoviště v ul. U Plovárny v ter-
mínu 28. 8. 2020 od 17.00 do 19.30 za účelem
pořádání sportovní akce Decimuž 2020.

RaM schvaluje a doporučuje ZaM udělení do-
tace ve výši 190 000 Kč SVJ Kornice 20 na zří-
zení společné ČOV pro bytový dům a objekt
obecní hasičské zbrojnice. ČOV bude provozo-
vána SVJ Kornice 20.

RaM nesouhlasí a nedoporučuje ZaM prodej

části p. p. č. 2601/1 ostatní plocha o výměře cca
46 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem
výstavby dvougaráže. Stavební komise rady
města nedoporučuje prodej, stavba by byla
umístěna v ochranném pásmu stromů a ovliv-
nila by jejich kořenový systém, došlo by k zúžení
veřejného prostoru kolem chodníku.

RaM souhlasí s uzavřením dohody, kterou se
povolí odstranění stavby RD Na Lánech č.p.
585, která je součástí st. p. č. 64 v katastrálním
území Litomyšl na náklady společnosti LT De-
veloper s.r.o., Prosecká 524/24, Praha a město
dá souhlas k provedení demolice ještě před pro-
dejem domu. Firma podala žádost o povolení
k odstranění stavby na vlastní náklady ještě
před prodejem z důvodu možnosti provedení
geologického a hydrogeologického průzkumu
v místě stávajícího domu.

více na www.litomysl.cz

Upozorňujeme občany, že na Městském úřadu
Litomyšl budou v srpnu zkráceny úřední hodiny
v pondělí a ve středu do 16.00 hod. V ostatních
dnech zůstávají hodiny stejné do 14.00 hod.
Mimo úřední dny mohou být úředníci kvůli pl-
nění pracovních povinností mimo své kanceláře,
proto doporučujeme si schůzky domluvit pře-
dem. -red-

Upozornění na komplikace 
v železniční dopravě
Bezpečnost na železnici byla v posledních
týdnech velkým tématem, protože došlo
v celé republice k několika haváriím. Stalo se
tak bohužel i v Litomyšli, srážka vlaku s osob-
ním autem na přejezdu v Nedošíně se na-
štěstí obešla bez vážných zranění. Správa
železniční a dopravní cesty proto připravuje
projekty na větší zabezpečení přejezdů a re-
konstrukce se plánují i v Litomyšli. První,
dlouho plánovaná etapa se uskuteční již letos
v srpnu. Železniční přejezd v Nedošíně (k
autoservisu) se bude opravovat ve dnech 10.
až 24. srpna, pro dopravu dělníci vybudují
provizorní přejezd. Úpravy jsou v plánu i na
přejezdu na ulici J. Žižky, a to ve stejném ter-
mínu jako v Nedošíně. Zde se však budou
práce dělat za úplné uzavírky kromě dnů
13. až 16. srpna, kdy bude v místě funkční
dočasný přejezd.
Při srpnových pracích se počítá s opravou vo-

zovky a kolejí, v roce 2021 je v plánu moderni-
zace bezpečnostního zařízení.
Na základě požadavku Správy železnic se také
bude ve dnech od 10. srpna od 8.10 hod. do 24.
srpna 2020 do 18.10 hod. konat nepřetržitá vý-
luka traťové koleje v úseku Vysoké Mýto město
- Litomyšl. Po dobu konání výluky budou osobní
vlaky v úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou,
která pojede podle výlukového jízdního řádu.
Ve dnech 17. až 18. srpna vždy od 8.30 hod. do
18.30 hod. se budou konat denní výluky traťové
koleje v úseku Choceň - Vysoké Mýto město. Po
dobu konání výluky budou všechny vlaky
v úseku Choceň - Vysoké Mýto město nahra-
zeny náhradní autobusovou dopravou, která
pojede podle výlukového jízdního řádu.
Výluka se koná z důvodu opravy a údržby že-
lezniční tratě, železničních přejezdů a odstra-
nění vegetace. -red-

Výměna plynovodu
na Smetanově náměstí
Až do 30. září letošního roku budou dělníci
s bagry a další technikou pracovat na výměně
plynovodu na Smetanově náměstí od čísel po-
pisných 53 až 69, tedy v lokalitě od věže k ob-
chodnímu domu Kubík. Práce se budou dělat po
etapách, ale kvůli hloubení výkopů a odvozu ze-
miny dojde k dočasným omezením provozu pro

parkování, vstup do okolních budov bude v zá-
vislosti na stavu prací zachován v maximální
možné míře. Po dobu rekonstrukce plynovodu
je dočasně povoleno parkování v klidové zóně
jako náhradu za dočasně nepoužitelná místa,
parkování v této lokalitě je však možné pouze
na straně u věže. -mv-

Oprava mostu omezí dopravu
na silnici Višňáry - Litomyšl
Upozorňujeme občany, že kvůli rekonstrukci
mostu na silnici II/358 (Višňáry - Litomyšl) bude
na komunikaci platit uzavírka, která potrvá od
3. srpna do 15. listopadu 2020. Autobusy poje-
dou po objízdné trase z Litomyšle do Osíku,
odtud do Říkovic. Dále již pokračují po své trase.
Úprava trasování spojů a jízdní doby se zejména
týká úseku Litomyšl - Říkovice. Vlivem objízdné

trasy nebudou obslouženy zastávky Litomyšl,
Botana; Litomyšl, základní školy; Litomyšl, Hu-
sova Čtvrť-plynárny a Višňáry. Některé spoje
na objízdné trase obslouží navíc zastávky Mo-
rašice, Lažany, rozc. Sedlišťka.
Objízdná trasa pro osobní a nákladní dopravu
povede přes Tržek a Morašice. 

-az-

Provoz úřadu 
v srpnu
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Připravuje se velký park se stovkami stromů, 
který bude sloužit pro relaxaci i zadržování vody

V projektu se počítá
i s vysazením téměř
200metrové linie keřů
a samozřejmě i lavičkami,
odpočívadlem a dalším
mobiliářem. Pro rodiny
v místě vznikne loučka
s několika hracími prvky
pro malé děti, o kus dále
je pak v plánu vytvoření
prostoru, kde si budou
moci hrát starší děti.
Nejvýš  v parku  bude
položena společenská
loučka, v budoucnu s vyhlídkovým altánem. Pří-
stupová trasa sem bude doprovázena výtvar-
nými díly a místo bude sloužit pro pořádání
drobných společenských akcí, jako jsou komorní
koncerty, přednášky i tematická setkání.
„Výsledkem by měl být prostor, rozkročený mezi
městským parkem a krajinou, prostor citlivě
a pokorně respektující přírodní zákonitosti, i po-
třeby lidí 21. století,“ objasňuje záměr autorka
studie Eva Wagnerová. 

Důraz na zeleň
Vegetace v parku bude pestrá. Návštěvníci
v něm  najdou linie smíšených keřů, připomína-

jící bývalé přirozené remízky, které byly v minu-
losti vykáceny kvůli intenzivnímu hospodaření.
V okrajích parku budou vysazeny stromy s vel-
kými korunami, jako jsou javory babyky, kleny
a habry. Ty budou tvořit dlouhověkou okrajovou
stěnu a zároveň poskytovat stín. Uvnitř je na-
hradí jednodruhové řady ovocných stromů, které
dříve v území rostly mezi políčky. Bude se jednat
o klasické české odrůdy jabloní, švestek a třešní.
Kromě plodů budou poskytovat stín a na jaře
a na podzim budou jejich barevné květy a listy
návštěvníkům zpestřovat procházky. Zeleň pak
doplní byliny, luční květiny a různé druhy trav, po
kterých se bude moci chodit.

Vsakování mezi vlnami
„Terén bude vymodelován do vln po stávajících
vrstevnicích, mezi kterými budou moci lidé pro-
cházet, piknikovat či si jinak užívat pobyt v pří-
rodě. Důležité také je, že nebude sloužit pouze
jako park, ale velká plocha pro zadržení vody
v krajině,“ popisuje zajímavosti projektu Antonín
Dokoupil, vedoucí Oddělení rozvoje a investic
MěÚ Litomyšl.
Mezi jednotlivými vlnami a v místech, kde ne-
bude mobiliář, se totiž počítá s vybudováním
několika na sebe navazujících poldrů, které
budou schopny pojmout srážkovou vodu. Část
parku tak bude v případě extrémních srážek
fungovat i jako protipovodňová ochrana. Celý
park je navržen právě s ohledem na to, aby si
v něm lidé mohli za pěkného počasí zpestřit
den, ale zároveň aby plocha maximálně zadržo-
vala vodu v krajině. V parku se tak nepočítá
s budováním klasických cest, ty budou zpev-
něné štěrkem a dalšími přírodními materiály,
aby co největší plocha mohla vsakovat a udržo-
vat vodu.
Tento záměr jednak koresponduje s dlouhodo-
bou snahou města o to, abychom v období
sucha byli schopni nechat vodu přirozeně vsa-
kovat do půdy, v období extrémních srážek zase
park ochrání bytovou výstavbu na Z. Kopala
a přilehlých ulicích.
V současné době se vyřizuje stavební povolení
a město připravuje projektovou žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí, která
by mohla pokrýt až 85 procent z celkových ná-
kladů. Ty se v současné době odhadují na 10 mi-
lionů Kč. Také se řeší případná další etapa
rozvoje tohoto území a možné rozšíření parku
na pozemcích, které v tuto chvíli nepatří městu.
O záměru na vybudování nového parku na ulici
Z. Kopala budeme informovat v dalších vydá-
ních Lilie. -mv-

Víte, že od začátku letošního roku můžete vy či
vaši známí platit za hodinové parkování v Lito-
myšli rychle, pohodlně a bez nutnosti mít
u sebe hotovost? Prostřednictvím aplikace
MPLA můžete zaplatit chytrým telefonem přes
internetové bankovnictví. Poplatek za parko-
vání lze uhradit kdykoliv a prodloužit si jeho tr-
vání lze prakticky odkudkoliv. Systém využívá
platební metody karet Visa, Mastercard, CCS,
MPLA, AXIGON a Twisto Pay. Více informací na-
jdete na webu mpla.uo/li, případně na infor-
mačních samolepkách, které jsou přímo na
platebních automatech. -az-

Platba za parking
snadno a rychle

V druhé polovině září se uskuteční celoevrop-
ská kampaň Evropský týden mobility. Jejím
cílem je podpořit zavádění opatření směřujících
k udržitelné dopravě a motivovat občany vy-
zkoušet i jiné způsoby dopravy než automobil.
Akce se koná od roku 2002 a loni se jí zúčast-
nilo 44 států a více než 1800 měst. Letos se po-
prvé dostane i do Litomyšle.
Ve dnech 16. až 22. září bude v ulicích města
řada novinek, které budou občany upozorňovat
na to, že cestovat se dá i pěšky, odtud i název

celé akce – Litomyšl chodí pěšky. Evropský
týden mobility a iniciativa Litomyšl chodí pěšky
mají poukázat na neustále se zvyšující prob-
lémy spojené s nárůstem automobilové do-
pravy a nabízet informace o možných
alternativách, aby v budoucnu v evropských
městech panoval vyvážený stav v dopravě, kdy
prostor v ulicích patří nejen autům, ale také
chodcům, cyklistům a městské hromadné do-
pravě. Více o kampani i udržitelné mobilitě zve-
řejníme v zářijové Lilii. -az-

Litomyšl chodí pěšky Stížnosti
na roznos
Vážení čtenáři, v minulých týdnech jsme evido-
vali větší množství stížností na roznos červen-
cového vydání městského zpravodaje. Ihned
jsme kontaktovali Českou poštu, která roznos
zajišťuje, a byli jsme ujištěni, že se tyto prob-
lémy již nebudou opakovat. Za vzniklé kompli-
kace se omlouváme, a pokud někdy v budoucnu
nedostanete Lilii, dejte nám prosím vědět na
kontakty, které jsou uvedené vždy na zadní
straně Lilie. -mv-

Na ulici Z. Kopala by v letech 2021 až 2022 měl vzniknout park o rozloze několika hektarů.
V něm budou moci Litomyšlané v klidu trávit svůj volný čas a relaxovat ve stínu více než 300
stromů a další zeleně. 

Půjde použít miliardy z EU 
na výstavbu domova pro seniory?
V červenci jednali zástupci členských států Ev-
ropské unie o finančním balíčku, který si rozdělí
jednotlivé státy v rámci fondu obnovy ekono-
mik. Nakonec schválili, že členské státy si roz-
dělí celkem 750 miliard euro (cca 20 bilionů Kč).
Česko bude čerpat 35,7 miliard eur (cca 940 mi-
liard Kč), dalších 15,4 miliard (cca 400 miliard
Kč) eur si bude moci za výhodných podmínek 
v rámci fondu vypůjčit. 
Součástí schválené pomoci je také dotační
program REACT-EU, díky kterému by se v České
republice mělo v budoucnu investovat až 31 mi-
liard Kč, primárně pak do oblasti zdravotnictví
a dalších ohrožených oblastí. „V polovině čer-
vence jsme za město Litomyšl napsali ministry-
ním Kláře Dostálové za místní rozvoj a Janě
Maláčové za sociální věci dopis, kde jsme zdů-
raznili potřebu investic do výstavby moderních
domovů pro seniory s kvalitními podmínkami
pro klienty i personál. Jelikož bude čerpání in-
vestic z programu časově omezeno a bude de

facto jen na nás, kam se peníze použijí, myslím
si, že je důležité, aby se investovaly smysluplně
a pro potřeby občanů. Výstavba domova pro
seniory je pro nás naprosto klíčová, a ačkoliv
odkládáme finance, bez spoluúčasti státu jej
nepostavíme,“ uvedl ke snaze starosta Daniel
Brýdl. Ještě v červenci dostali představitelé
města odpověď z ministerstva práce a sociál-
ních věcí, v níž stojí, že ještě nejsou známy
přesné podmínky pro čerpání peněz z programu
REACT-EU. „Váš podnět bezpochyby bude vy-
užit při jednání zástupců jednotlivých minister-
stev o využití prostředků,“ reagovala na snahu
města náměstkyně Martina Štěpánková z mi-
nisterstva práce a sociálních věcí.  S rychlým
projednáním této záležitosti na příslušných mi-
nisterstvech pomohli ministr zahraničí Tomáš
Petříček, hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický a senátor Michal Kortyš a poslanec
Martin Kolovratník. O dalším vývoji budeme in-
formovat. -mv-



Jaký byl rok 2019? Co všechno se událo? Jaký byl
náš život, problémy, o kterých tématech jsme
diskutovali? To vše si můžete připomenout
v městské kronice, která je od července volně
přístupná v online podobě na webu města
a k nahlédnutí jsou dvě fyzické kopie dostupné
v městském archivu a na sekretariátu starosty
v hlavní budově městského úřadu na ulici Bří
Šťastných. Autorem obsáhlého svědectví o naší
době je městský kronikář Stanislav Švejcar, do-
kument má přes 230 stran a jeho součástí jsou
stovky fotografií.
Podle zákona musí kroniku vést
každá obec. Zaznamenávají se
do ní zprávy o důležitých udá-
lostech, informace i poučení
budoucím generacím.            -az-
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Do tohoto vydání Lilie nezaslali představitelé politických stran a uskupení zastoupených v zastupitelstvu města žádné příspěvky. -red-

Projekty na podporu domácího
cestovního ruchu v Litomyšli
Město Litomyšl si je vědomo výpadku příjmů v oblasti turismu a navazujících odvětví z doby
koronavirové krize. Neproběhlo Zahájení lázeňské sezóny, Gastronomické slavnosti M. D.
Rettigové a řada dalších akcí. Nejen tím přišla Litomyšl bez nadsázky o desítky tisíc návštěv-
níků. Již v dubnu bylo jasné, že v letošním roce bude mít prim domácí cestovní ruch. 

Také z toho důvodu jsme připravili již na pře-
lomu dubna a května letní kampaň, ve které vy-
užíváme tištěnou reklamu, videoprostor
v autobusech, rádiovou reklamu, on-line re-
klamu a reklamu na sociálních sítích. Naplno
pracují i sdružení, jichž je Litomyšl členem: Če-
skomoravské pomezí, České dědictví UNESCO
i Česká inspirace. Níže výčet alespoň některých
projektů, které probíhají:
• Litomyšlská účtenkovka (tímto nápadem se

inspirovalo i několik dalších měst)
• Lázeňské prameny - zapojeno 30 restaurací,

hospod a barů 
• Víkend v Litomyšli začíná ve čtvrtek 
• reportáže v Toulavé kameře a na Déčku  
• v pátek 21. srpna budou celodenní vstupy z Li-

tomyšle na ČT1 a ČT24 
• připravuje se natáčení celovečerního filmu

Slovo režisérky Beaty Parkanové 
• připravujeme Instatrip z Beneluxu a návštěvu

novinářů ze Slovenska   
• místo Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny

a Gastronomických slavností M. D. Rettigové
bude první víkend v září Litomyšlská veselice
aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností

• připravují se Litomyšlské dvorky, kinemato-
graf, Pivní festiválek, slavnosti Proseca na
zámku, Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka
Junkovy, ale již také ArchiMyšl a Andělské ad-
ventní neděle

• konají se i prázdninové lehátkové vyhlídky
u saletu a výstava Zámecká sgrafita a jejich
obnovitelé 1973 – 1989, tyto akce získaly pod-
poru z MK ČR    

• konala se Smetanova Litomyšl (byť komor-
nější, než jsme zvyklí)

• probíhá sledovaná Smetanova výtvarná Lito-
myšl - s důrazem na venkovní instalace

• novinkou je animace Jakuba Nepraše Metro-
polia v chrámu Nalezení sv. Kříže

• probíhají Toulovcovy prázdninové pátky
a Středy u Smetanova domu 

• Litomyšl se prezentovala na veletrzích
v Praze, Brně, Bratislavě, Ostravě, Lysé nad
Labem a připravujeme prezentaci v rámci
Flóry Olomouc a na Národním zahájení Dnů
evropského dědictví v Olomouci 

• kampaně za stovky tisíc korun spustilo i České
dědictví UNESCO, Česká inspirace a Českomo-

ravské pomezí –
také na podporu
nejrůznějších ces-
tovatelských sou-
těží
• Českomoravské
pomezí pracuje na
česko-polském
projektu „Poklad-
nice zážitků“, na
podpořeném pro-
jektu z MMR „Če-
skomoravským

pomezím s hlavou v oblacích“ a koncem
června podalo další žádost o projekt do Ná-
rodního programu rozvoje cestovního ruchu
v regionech

• České dědictví UNESCO realizuje podpořený
projekt z Ministerstva kultury ČR a také po-
dalo projekt na MMR

• opět běží projekt cyklobusů, který se rozrostl
už na 5 linek a období od začátku června do
konce září 

• spolupracujeme s Fórem cestovního ruchu,
Destinační společností Východní Čechy,
s CzechTourismem, portálem Kudyznudy, Ce-
skojede apod.  

„Je toho opravdu hodně, na co lákáme turisty.
Domnívám se, že se vložená energie vyplatí
a pomůže tak alespoň částečně zahojit kovi-
dové propady,“ říká místostarosta Radek Ka-
špar. 
O názor na současnou situaci jsme požádali
i kastelánku Státního zámku Litomyšl Zdeňku
Kalovu. „Po rozvolnění preventivních opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR v květnu
a v červnu 2020 se čeští návštěvníci vraceli do
zámku v Litomyšli pozvolna, ale s nástupem
prázdninových dní je zájem o prohlídky na pa-
mátkách enormní,“ říká Kalová a dodává:
„Zámek otevřel proto své brány i v tradiční za-
vírací pondělí, a to po celý červenec a srpen.
Velkou podporou je také celá místní infrastruk-
tura ubytovacích a restauračních služeb nebo
široká nabídka společenských a kulturních akcí,
která podporuje zájem o návštěvu města s pa-
mátkou UNESCO. Všichni se zde do zkrácené
sezóny 2020 vrhli s plnou vervou.“
„Jsme rádi, že se nám vrátila nejen business kli-
entela, ale jsou u nás i výletníci a dovolenkáři,“
říká Aneta Fišerová z hotelu Aplaus. „V někte-
rých dnech je nápor na personál obrovský –
moc všem děkuji! - a je nutné říci, že lidi nepřes-
tali proudit s koncem Smetanovy Litomyšle, což
vnímáme jako dobrou zprávu,“ uzavírá Fišerová.
Zdá se tedy, že turistická sezóna je v tuto chvíli
v Litomyšli dobře rozběhnutá. Držme si palce,
ať nám ji nepřeruší, jako v některých dalších
městech, nová hygienická omezení. 

Michaela Severová,
vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu

MěÚ Litomyšl 

Vyvěšování 
státních vlajek 
na městských 
budovách
Vedení města před časem oslovilo majitele
domů na Smetanově náměstí a požádalo je, zda
by mohli na svátky a významné dny vyvěšovat
státní vlajku. Jelikož se nově budou vlajky v ná-
rodních barvách vyvěšovat na všech městských
domech a do Starostovy odpovědny dorazil
dotaz na přesná data, kdy mají vlajky vlát, níže
najdete seznam dnů, kdy se můžete k dobro-
volné iniciativě přidat. A to nejen v historickém
centru, ale kdekoli po městě.
Smyslem vyvěšování vlajky ve svátky a vý-
znamné dny je dát najevo hrdost na naši historii
a vyjádřit pospolitost tak, jak se činilo například
v dobách první republiky. Níže naleznete se-
znam dní, kdy město bude na budovách vlajky
vyvěšovat:

Státní a církevní svátky:
1. ledna - Den obnovy samostatného českého
státu
1. ledna - Nový rok
Velký pátek - pohyblivý svátek
Velikonoční pondělí - pohyblivý svátek
1. května - Svátek práce
8. května - Den vítězství
5. července - Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července - Den upálení mistra Jana Husa
28. září - Den české státnosti
28. října - Den vzniku Československa
17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince - Štědrý den
25. prosince - 1. svátek vánoční
26. prosince - 2. svátek vánoční

Významné dny pro Litomyšl:
Gastroslavnosti
Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny
Advent (od první do poslední adventní neděle)

-mv-

Prolistujte si 
kroniku města
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Rok fungování dětského 
dopravního hřiště
V říjnu roku 2019 byla na Dětském dopravním
hřišti v Litomyšli (dále jen DDH) zahájena výuka
dopravní výchovy (dále jen DV) pro žáky IV. tříd
základních škol, které spadají do Mikroregionu
Litomyšlsko. Celá výuka a výcvik je řádně za-
končen přezkoušením teoretických vědomostí
a praktických dovedností. Žáci, kteří zkoušku
absolvují úspěšně, získávají průkaz cyklisty.
Výuky teoretické přípravy se konaly v učebně
Střediska volného času Litomyšl. Tato teore-
tická příprava probíhala dle Tematického plánu
dopravní výchovy za využití klasických i interak-
tivních vyučovacích pomůcek, kdy žáci řešili do-
pravní situace s využitím nabytých znalostí
pravidel silničního provozu. Rovněž byly žákům
promítány video spoty odkazující na chyby
účastníků silničního provozu a jejich následky
plynoucí z nedodržování pravidel silničního pro-
vozu.  Do výuky DV na DDH se zapojilo jedenáct
základních škol s celkovým počtem 167 žáků,
z kterého bylo 131 žáků IV. tříd. Na teoretickou
přípravu DV na DDH má plynule navazovat
praktický výcvik jízdy, který byl plánován v jar-
ních měsících roku 2020, kdy žáci měli své na-
byté teoretické znalosti aplikovat v praktickém
chování účastníků silničního provozu na DDH.
Pro tento účel je DDH vybaveno 14 dopravními
prostředky: 10 jízdních kol a 4 koloběžky. V le-
tošním roce se však praktický výcvik nemohl
uskutečnit, a to z důvodu vyhlášených opatření
s onemocněním covid-19.
Výuka na DDH není koncipována jen pro žáky
základních škol, ale byly naplánovány i čtyři
dvouhodinové informativně vzdělávací pro-

gramy pro seniory v silniční dopravě, z nichž se
uskutečnil pouze jeden, a to rovněž z důvodu
vyhlášených opatření covid-19.
Při výuce DV na DDH úzce spolupracujeme
s krajskou koordinátorkou BESIP Mgr. Radkou
Osterovou, která pro výuku zajišťuje potřebné
didaktické materiály a lektorská školení pro vy-
učující. Získané didaktické materiály pro výuku
DV jsou dále předávány vyučujícím základních
i mateřských škol Mikroregionu Litomyšlsko.
Pro nadcházející školní rok 2020/2021 byly
z naší strany opět osloveny základní školy obcí,
které jsou součástí Mikroregionu Litomyšlsko,
aby mohl být vytvořen plán výuky a výcviku DV
na DDH.
Na závěr chci uvést, že nás těší i zájem rodičů
a prarodičů, kteří využívají DDH se svými po-
tomky a sami je na DDH učí, jak se chovat na
pozemních komunikacích. 

Tomáš Rádek

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
navštívil v červenci v rámci pravidelných cest
po regionu Litomyšl. Se starostou Danielem
Brýdlem řešili rozvojové aktivity v areálu Lito-
myšlské nemocnice či spolupráci s krajskými
středními školami. Následně navštívili několik
místních firem.
„Chtěl jsem hejtmana seznámit se zdejšími vý-
robci zdravotnických pomůcek. Firma Dispo-
Mask vyrábí ústenky, Vitapur zase matrace
a další pomůcky proti proleženinám. Všechno to
jsou věci, které byly při koronakrizi potřeba, byl
jich nedostatek, a pokud by se někdy měla si-
tuace z letošního jara opakovat, bylo by určitě
dobré využít i kvalitních pomůcek od zdejších
místních firem a podniků, než se spoléhat na to,
co dovezeme z Číny,“ popisuje hlavní důvod
setkání starosta Daniel Brýdl.
V oblasti zdravotnictví se jednalo například
o plánech na opravu budovy kožního oddělení

a odkoupení vily Klára. Litomyšlští zastupitelé
v červnu schválili odkup zchátralé vily Klára
od Pardubického kraje za odhadní cenu 5 mi-
lionů Kč. Pro bylo 17 a tři přítomní se zdrželi.
Vilu chce město v budoucnu nabídnout k pro-
deji a mít tak kontrolu nad tím, co s touto his-
torickou budovou a pozemkem bude. Tento
záměr posvětil i finanční výbor a rada města.
Souhlas litomyšlských zastupitelů ještě ne-
znamená, 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. Více infor-
mací jsme o tomto plánu přinesli v červencové
Lilii.
„V areálu nemocnice jsme ve spolupráci s měs-
tem vybudovali nové parkoviště pro téměř 80
automobilů. Náklady na stavbu přesahují sedm
milionů korun s tím, že dle předchozí dohody
město přispělo polovinou. Tímto se nám poda-
řilo zlepšit parkování nejen v samotném areálu,
ale také uvolnit městské parkoviště v těsné blíz-
kosti nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Neto-
lický, který připomněl také investici kraje do
interního oddělení za více jak 30 milionů korun.
Součástí budovy je také léčebna dlouhodobě
nemocných, která se sem přesunula z vily Klára.
Poslední hejtmanovou zastávkou v Litomyšli
byla tiskárna H.R.G., kde se seznámil jak se stá-
vajícím provozem, tak historií v místním muzeu
tisku. -red-

Litomyšlské firmy pomáhají. Vyrábějí
zdravotnické matrace nebo ústenky

Hasiči museli 19. července odpoledne vyjet 
k minimálně pěti případům, kdy voda zaplavila
do výše několika centimetrů ulice, sklepy a pří-
zemí některých domů. Hasiči odčerpávali vodu
například na Komenského náměstí, Lánech
a v dalších částech města. Hladina Loučné vy-
stoupala na měřícím bodě na 102 cm a zhruba
30 minut platil první stupeň povodňové aktivity
- bdělost. Situaci na místě sledovaly složky IZS,
kterým patří dík za rychlou a profesionální
pomoc. Vedení města se po uzávěrce tohoto
vydání Lilie sešlo se členy povodňové komise
a zabývali se možnými opatřeními, která by
mohla částečně pomoci při extrémních deštích
(více o stavu kanalizace a jejích možnostech na-
jdete v červencové Lilii). -mv-

Zdravotní sestra
navržena na medaili
Za hrdinství

Konec televizního
vysílání DVB-T

Blesková bouřka
opět potrápila 
některé části města

Poslanci v červenci navrhli prezidentu Zema-
novi seznam osob na státní vyznamenání. Mezi
nominovanými osobnostmi na medaili Za hrdin-
ství je i zdravotní sestra Jana Březinová, která
se v 64 letech navzdory prodělané vážné ne-
mocni vrátila při nynější koronavirové epidemii
pomáhat do Litomyšlské nemocnice, informoval
zpravodajský web aktualne.cz.  
Medaile Za hrdinství je udělována jako vyzna-
menání osob za hrdinství v boji a vyznamenání
těch osob, které se s nasazením vlastního ži-
vota zasloužily o záchranu lidského života nebo
značných materiálních hodnot. Prezident může,
ale nemusí vyznamenat osoby navržené po-
slanci a senátory. -red-

Připomínáme, že 27. srpna skončí současný
standard pozemního (terestrického) vysílání
DVB-T v Pardubickém kraji a nahradí ho DVB-
T2. Přechod na nový signál je celoevropským
procesem, během kterého se část televizního
pásma 700 MHz uvolní pro rychlé mobilní sítě
5G. V současnosti už fungují přechodové sítě
v DVB-T2 pokrývající celou republiku. Finální
sítě DVB-T2 se v řadě případů spustí spolu
s ukončením sítí DVB-T. Postupně během roku
by na celém území měl být k dispozici pouze
příjem DVB-T2.
DVB-T2 technologicky umožňuje vysílat na
menším množství frekvencí, a to při zajištění
kvalitnějšího signálu nebo možnosti příjmu více
kanálů.
Přechod z DVB-T na DVB-T2 se týká pouze
volně šířeného pozemního signálu. Netýká se
proto televizního obsahu, který lidé přijímají
prostřednictvím kabelových operátorů nebo sa-
telitního vysílání.
Pro většinu lidí to znamená, že buď musí koupit
nový set-top box či TV kompatibilní se standar-
dem DVB-T2, nebo využívat kabelového, sate-
litního či internetového vysílání. V opačném
případě nebudete moci sledovat své oblíbené
pořady jako doposud. Více informací poskytují
zaměstnanci ČT na čísle  261 136 113. -red-
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 V červenci oslavila životní jubileum paní

Stanislava Jetmarová. Naše milá tetičko, již je
to 70 let, co spatřila jsi svět. Přejeme ti zdra-
víčko, ať jsi stále fit a můžeš tu s námi ještě
dlouho být. Přejí synovci, neteř a sestry.

 Začátkem měsíce června došlo k dlouho
plánovanému vystěhování Panského domu-
horní budovy I. mateřské školy. Rádi bychom
touto cestou poděkovali „partě“ zaměstnanců
Městských služeb Litomyšl pod vedením
p. Hlouse za ochotu a rychlost při přesunu ná-
bytku a materiálu z I.MŠ do II. a III. MŠ.

Za kolektiv I.MŠ Eva Horodyská, ředitelka vz.
 Rád bych touto cestou poděkoval všem lé-

kařům a sestrám rehabilitačního oddělení Li-
tomyšlské nemocnice za vlídnost a lidský
přístup při mém léčení. Velmi si jejich práce
a obětavosti vážím. S úctou Jan Zeman

Po dlouhé nemocni zemřel 15. července
2020 ve věku 78 let významný litomyšlský
podnikatel a mecenáš Jiří Mach. Opustila nás
výrazná osobnost a člověk, který vytvořil jeden
z nejúspěšnějších podniků svého druhu v celé
republice. Mnozí z vás ho jistě znali osobně
a na tomto místě se sluší připomenout, že se
nejednalo „pouze“ o úspěšného byznysmena,
ale také člověka, který měl Litomyšl a Litomyš-
lany rád a dlouho a významným způsobem je
podporoval. Nejednalo se pouze o Smetanovu
Litomyšl a další umělecké projekty, jejichž byl
výrazným mecenášem, protože Jiří Mach pod-
poroval i provoz zdejších sportovních oddílů,

pořádání společenských a kulturních akcí a zá-
roveň významným způsobem přispěl i k ná-
vratu zvonů do piaristického chrámu, sám
zaplatil výrobu největšího zvonu svatý Václav,
který následně věnoval městu a občanům.
V červenci nás navždy opustila jedna z nejvý-
raznějších postav města v porevoluční době.
Chceme touto cestou vyjádřit upřímnou sou-
strast pozůstalým a Jiřímu poděkovat za to,
jaký byl a jak si ho budeme navždy nejenom
my pamatovat. Jako manažera, který vybudo-
val úspěšný podnik v tvrdé konkurenci. Živel,
který se nenechal svazovat konvencemi. Muže,
který měl pevné zásady a uměl držet slovo.
Člověka, který měl rád život a dokázal si ho
užít. A také jako hrdého a velkorysého Lito-
myšlana, který městu a občanům opakovaně
pomohl, i když nemusel.
Jiří, odpočívej v pokoji a děkujeme!

Miroslav Brýdl, Jan Janeček, Michal Kortyš,
Radomil Kašpar, Daniel Brýdl

Chceme touto cestou poděkovat organizač-
nímu týmu festivalu Smetanova Litomyšl za to,
že se i navzdory komplikacím uskutečnil le-
tošní ročník. Festival byl prvním svého druhu
v době po koronakrizi a jednou z největších
kulturních akcí v republice, která se konala
krátce po uvolnění hygienických opatření. Le-
tošní ročník udělal radost nejenom publiku, ale
podpořil i místní turistický ruch.

za vedení města Daniel Brýdl

ZAMYŠLENÍ

Sára se směje
Gen 18:1-15: I ukázal se Hospodin Abrahamovi
při božišti Mamre… „Kde je tvá žena Sára?“ Od-
pověděl: „Tady ve stanu.“ I řekl jeden z nich: „Po
obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá
žena bude mít syna.“ Sára naslouchala za ním
ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešlí
věkem, a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se
v duchu a řekla si: „Když už jsem tak sešlá, má
se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je sta-
řec.“ Tu Hospodin Abrahamovi řekl: „Pročpak se
Sára směje a říká: Což mohu opravdu rodit, když
už jsem tak stará? Je to snad pro Hospodina ně-
jaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se
k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“ Sára však

zapírala: „Nesmála jsem se,“ protože se bála. On
však řekl: „Ale ano, smála ses.“
Asi není nic těžšího než čekání, ať už čekáme na
něco dobrého, zlého nebo neznámého. Často se
s dlouhým, někdy dokonce i s krátkým čekáním
vyrovnáváme tak, že začneme Bohu pomáhat
s realizací jeho plánu. Sára to zkusila. Byla příliš
stará, než aby mohla očekávat vlastní dítě, a tak
předpokládala, že Bůh musí mít na mysli nějaký
jiný způsob. Podle jejího mínění se to mohlo
stát jen tak, že Bůh dá Abrahamovi syna skrze
jinou ženu - což byla v oné době zcela běžná
praxe. Plán se zdál být naprosto neškodný.
Abraham se vyspí s její otrokyní, která potom
porodí dítě, a Sára dítě přijme za vlastní. Plán
vyšel nádherně, alespoň zpočátku to tak vypa-
dalo. Když si však v Bibli přečteme o následují-

Kalendáře 
z Litomyšle opět
slaví úspěch!

V Lysé nad Labem byly 18. června vyhlášeny vý-
sledky soutěže turisticko-propagačních mate-
riálů Turistpropag. Mezi desítkami brožur,
letáků, publikací, map, katalogů a kalendářů se
opět neztratily kalendáře z Litomyšle. Nástěnný
kalendář „Litomyšlské hvězdy 2020“ získal
1. místo v kategorii Turistická informace roku
2020, podkategorii kalendáře. Jsme rádi, že po-
rotu zaujala kombinace 12 osobností a k nim
přiřazených míst, se kterými jsou v Litomyšli
spjatí. Kromě krásných fotografií zaujaly i por-
tréty osobností od Jana Kaliny. Druhé místo ve
stejné kategorii získal stolní kalendář České in-
spirace a Českého dědictví UNESCO. Zde kromě
fotografií porota ocenila řadu pozvánek na kul-
turní akce, které jsou součástí kalendária.
A o pomyslnou třetí příčku se dělil kalendář
města Chomutova a Českého dědictví UNESCO
– se shodným počtem bodů. Všechny tři kalen-
dáře graficky připravil Jiří Mělnický z tiskárny
H.R.G. Litomyšl.          
„V porotě jsem od začátku soutěže a musím
říct, že celková úroveň materiálů roste. Hodno-
cení nebylo vůbec jednoduché. Posuzovalo se
grafické provedení, obsah i užitečnost materi-
álu. Někdy jsme nad materiály vedli velkou dis-
kusi,“ uvedla předsedkyně poroty Michaela
Bělinová. 
Dodejme, že soutěž Turistpropag navázala na
podobnou přehlídku, která se konala před lety
v Písku. Materiály města Litomyšl a svazků ob-
cích, kterých je členem, zde sbírají ocenění pra-
videlně. Za to patří velký dík všem, kdo se na
jejich přípravě podílí a udržuje dlouhodobě je-
jich vysokou úroveň.      

Michaela Severová,
vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu

cích událostech, jistě si uvědomíme, jak často
litovala svého rozhodnutí, uspíšit Boží jednání.
Někdo po dlouhém čekání postupně dospěje
k závěru, že dlouho očekávaná a vyhlížená udá-
lost se nikdy nestane. Sára čekala na dítě do
svých devadesáti, a když ji Bůh řekl, že konečně
bude mít vlastní dítě, smála se. No snad ne tolik
proto, že by nevěřila Božím schopnostem, ale
protože pochybovala, že by to mohl učinit skrze
ni. Když jí bylo vytknuto, že se pochybovačně
smála, lhala, jak to čas od času viděla u svého
manžela. Pravděpodobně nechtěla, aby vyšlo
najevo, co prožívá.
Je něco ve tvém životě, po čem toužíš, čekáš na
to, ale nedostáváš to? Chápeš, že to může být
součást plánu, který s tebou Bůh má? V Bibli je
dost pokynů pro život, takže  v době očekávání
nemusíme sedět se založenýma rukama.

Čestmír Šťovíček, kazatel CASD

str. 1
Prázdniny nám uzavře Divadlo Pohádka s vy-
právěním o tom, Jak se Kuba přepočítal.
Hudební tečka bude patřit skvělé kapele
s dnes trošku provokativním názvem
Epydemye. Na pódiích se s touto
partičkou potkáváte již 15 let. Své
posluchače napříč generacemi si
kapela získává svou pozitivní a ži-
velnou koncertní energií a písněmi,
které otevírají zajímavá témata. Při-
jďte se přesvědčit a zakončit s námi le-
tošní, trošku zvláštní, ročník Toulovcových
prázdninových pátků.    
Děkujeme vám za podporu i za vaše drobné,

které týden, co týden házíte do kasičky Kuřátku
Pomocníčkovi. Stejně jako v minulých letech

pomohou znevýhodněným či postiženým
dětem v rámci sbírky Pomozte dětem! 

Tak tedy – každý pátek o prázdni-
nách, od 18.00 pohádka, od 19.30
koncert – vše na Toulovcově ná-
městí. V případě nepříznivého po-
časí se akce koná v Music Clubu
Kotelna. Právě zde se také každý

pátek o prázdninách koná od 23.00
do 03.00 hodin Toulovcova afterparty.

Děkujeme, že můžeme!   
Za pořadatele Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Věříme, že si společně užijeme
i druhou polovinu prázdninových pátků! 

litomyšlské 
hvězdy2020
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175 let - 5. 8. 1845 zemřela Magdaléna
Dobromila Rettigová, spisovatelka, bás-
nířka, představitelka počínajícího ženského
emancipačního hnutí u nás. V Litomyšli žila
od roku 1834, je autorkou kuchařských knih
i knih o vedení domácnosti. Jako spisova-
telka byla velmi plodná, napsala několik
desítek drobnějších i rozsáhlejších děl. V Li-
tomyšli pořádala různé „ženské dýchánky“
a postupně se stala pro řadu místních žen
vzorem. Oblíbily si ji především mladé dámy,
které ji pak zvaly na svatbu a často ji žádaly,
aby jim vystrojila hostinu. Její největší přínos
však tkví v šíření národního uvědomění
v ženském měšťanském prostředí. Pomocí
své Domácí kuchařky cíleně rozšiřovala mezi
ženami český jazyk a díky tomu se uchovalo
jméno Magdaleny Dobromily Rettigové v pa-
měti národa dodnes.
160 let - 11. 8. 1860 se narodil Bernard
Beniš, učitel a ředitel školy v Dolním Újezdu,
vlastivědný pracovník, činovník Sokola, Hos-
podářského spolku a člen mnoha organizací.
Věnoval se regionální historii, zpracovával
dějiny obce Osík. 
130 let - 2. 8. 1890 zemřel František Metyš,
kameník a sochař. Autor mramorové desky
s reliéfem Bedřicha Smetany z roku 1880 (na
zámeckém pivovaru od roku 1949), ná-
hrobku M. D. Rettigové podle kresby
prof. Leopolda Ferbera (odhalena 28. 9.
1875), sochy sv. Metoděje v rohu zámecké
zahrady v Litomyšli. Mimo svou profesi byl
F. Metyš rovněž všestranným hudebníkem,
hrál na basu v učitelském orchestru. 
90 let – 25. 8. 1930 zemřel Karel Vejrych,
český klavírista, hudební pedagog. Studoval
hru na klavír na pražské konzervatoři, ve Vý-
maru a 2 roky v Paříži, kde bydlel se svým
přítelem a budoucím švagrem Maxem Šva-
binským. Po návratu se oženil a usadil ve
vesničce Kozlov u České Třebové, kde se při-
pravoval na významné turné po Evropě. V té
době učil v hudební škole v Litomyšli. Nap-
lánoval stavbu jedné z nejkrásnějších silnic,
která se vine od Javorky cca 20 serpentinami
až pod Kozlovský kopec. Prosadil, aby silnice

vedla mimo vesničku a nenarušila tak její
klid. Karel Vejrych je pohřben na kozlovském
hřbitůvku. 
65 let - 8. 8. 1955 zemřel Zdeněk Matěj
Kuděj, spisovatel a cestovatel, světoběžník,
tramp. Přítel Jaroslava Haška, autor knihy
Ve dvou se to lépe táhne, Zlý dědek z Vyso-
činy, Safiánská zima aj. Poslední roky života
trávil v Litomyšli, kde psal své vzpomínky na
J. Haška a začal psát svůj životopis, který
nedokončil. Pohřben na litomyšlském hřbi-
tově.
35 let – 1. 8. 1985 zemřela PhDr. Anna Ma-
tičková, navštěvovala litomyšlské gymná-
zium a byla první dívkou, která v něm v roce
1917 odmaturovala. Na studiích v Praze po-
tkala studenta architektury Josefa Matičku.
Spolu pak snášeli veškerá protivenství doby,
především nacistickou perzekuci a posléze
i komunistické antisemitské tažení po pro-
cesu s Rudolfem Slánským. Matičkovi  jsou
pochováni na litomyšlském hřbitově, auto-
rem sochy Múzy stojící na jejich hrobě je so-
chař Olbram Zoubek.
25 let – 15. 8. 1995 zemřel Karel Píč One-
sork, básník a esperantista. Studia mu pře-
rušila válka a pracovní tábor, po válce
pracoval jako úředník v Poličce. Celý život se
věnoval esperantu. Básně, povídky, romány
i odborná díla psal pod esperantským jmé-
nem Karolo Piĉ. Používal také jméno One-
sork, které převzal po své manželce. Je
považován za největšího českého esperant-
ského autora, mnozí ho řadí k největším na
světě. Je autorem básnických sbírek a ro-
mánů, např. La Litomiŝla Tombejo (Litomyšl-
ský hřbitov), Ordeno de verkistoj (Řád
spisovatelů) nebo Klaĉejo (Klevetírna), na-
psal řadu esperantských esejí.
95 let - ve dnech 15. – 16. 8. 1925 byla slav-
nostně otevřena sokolovna v Litomyšli.
Stavbu projektoval žák slavného Otto Wag-
nera architekt František Krásný. Byl autorem
mnoha venkovských sokoloven, projektoval
i bezpočet venkovských škol. Litomyšlskou
sokolovnu stavěla firma Vlach a Trešl. Prů-
čelí fasády doplňuje plastika Cvičence so-
chaře Jaroslava Brůhy, štíty plastiky sokolů.  

Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

srpen 2020

HISTORICKÉ POHLEDY

Červená věž
Nejznámějším a nejvýraznějším pozůstatkem li-
tomyšlského Horního města je tzv. Červená věž
v areálu dnešní fakulty restaurování, která tvořila

součást městského opevnění. Třípatrová hrano-
lová stavba je vyzděná z lomového kamene
a cihel a dosahuje výšky 15,6 metrů. Přídomek
„Červená“ získala díky charakteristickému zbar-
vení zdiva, silně ohořelého při jednom z četných
požárů. V 19. století přestala plnit svou obran-
nou funkci a sloužila pro hospodářské účely.
V souvislosti se vznikem Školy restaurování
a konzervačních technik byla věž spolu se sou-
sedícím barokním domem v letech 1993–1998
zrekonstruována podle projektu Mikuláše Hulce
a Evy Antošové. Architekti věž opatřili dřevě-
ným schodištěm a historizující věžovou nástav-
bou. Po zastřešení se výška objektu vyšplhala
na cca 18 metrů. Po zdolání 77 schodů si pod
střechou můžete užít netradiční výhled nejen
na krásně zrekonstruovaný restaurátorský
areál, ale i na zámek, Klášterní zahrady a další
památky města. Vnitřní prostory věže dnes
slouží i jako Muzeum restaurování a historic-
kých technologií. 
Za fotografii děkuji Aleně Fiedlerové

Lenka Backová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Josef Novák (Kornice),

Bohumil Jakubec, Václav Šváb
85 let  – Marie Peterková
90 let  – František Koráb, 

Zdeněk Voříšek
93 let  – Marie Bebjaková 
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Jiří Tupec, Vysoké Mýto – Lenka Sůvová,
Vysoké Mýto, Ondřej Vavřín, Němčice –
Lucie Pavlišová, Němčice, Jiří Skalický,
Česká Třebová – Barbora Slezáková,
Česká Třebová, Josef Gamba, Trstěnice –
Michaela Štorková, Trstěnice, Vojtěch
Šalanda, Praha – Jana Sejkorová, Široký
Důl, Sebastian Svoboda, Choceň – Pa-
vlína Bachurová, Choceň, Michal Bakeš,
Střezetice – Andrea Hynková, Vysoké
Mýto, Leoš Mikulecký, Litomyšl – Aneta
Popelková, Litomyšl, Štěpán Kubín, Ja-
blonec nad Nisou – Miroslava Tužilová,
Svitavy, Štěpán Feltl, Osík – Terezie Klej-
chová, Sebranice, Matěj Švec, Česká
Třebová – Petra Kvasničková, Česká Tře-
bová, Pavel Jeřábek, České Heřmanice –
Andrea Zemanová, Choceň, Josef Simon,
Dolní Újezd – Renáta Kroupová, Kame-
nice, Jakub Kopecký, Osík – Romana Za-
mazalová, Svitavy, Vít Večeřa, Polička –
Vendula Svatošová, Svitavy, Miloš
Čapek, Voděrady – Džbánov – Denisa Ja-
sanská, Česká Třebová, Miroslav Hajný,
Česká Třebová – Barbora Heinzová,
Česká Třebová, Jiří Bartoš, Korouhev -
Iveta Zindulková, Proseč, Ondřej Kou-
bek, Dobruška – Michaela Janečková,
Svídnice, Petr Čáp, Svitavy – Tereza Ba-
ráková, Svitavy, Pavel Doležal, Svitavy –
Markéta Rybářová, Svitavy, Jakub Nin-
ger, Praha – Petra Stráníková, Dolní
Újezd
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany
našeho města:
Vandou Hradeckou (53 let)
Josefem Šedou (53 let)
Františkem Gilgem (63 let)
Evou Betlachovou (67 let)
Karlem Jandíkem (67 let)
Ing. Jiřím Machem (78 let)
Marií Juvovou (82 let) – Kornice
Karlem Novotným (83 let)
Věrou Binkovou (85 let)
Alenou Tesařovou (86 let)
Marií Štefanovou (87 let)
Ladislavem Mazurou (89 let)
Vzpomínáme.  

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.
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Izraelský velvysla-
nec Daniel Meron
zahájil v Litomyšli
unikátní výstavu
Až do 20. července se v Litomyšli mohli náv-
štěvníci seznámit s unikátní výstavou Záhadné
pouto, která mapuje společnou historii a vztahy
České republiky a Izraele. Vernisáže se v úterý
2. července v zámeckém infomačním centru
zúčastnila řada významných hostů, mezi pří-
tomnými nechyběl kromě izraelského velvy-
slance Daniela Merona například hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický, litomyšl-
ský starosta Daniel Brýdl, senátor Jiří Drahoš
a soukromě se na výstavu přijel podívat i mini-
str zahraničí Tomáš Petříček s chotí.
„Máme toho spolu hodně společného, naše ná-
rodní hymna je silně inspirovaná tvorbou Bedři-
cha Smetany. I proto jsem nadšený, že se právě
v Litomyšli výstava uspořádala. Naše národy
spolupracují mnoho generací, vlastně už tisíc
let a toto pouto mám i ve své rodině, jsem moc
rád, že jsem sem mohl přijet,“ prohlásil na ver-
nisáži izraelský ambasador.
Díky spolupráci izraelské ambasády, Židovské
obce a vedení města se Litomyšl stala druhým
místem v ČR po Pražském hradu, kde byla ex-
pozice k vidění. Dočasný domov našla v zámec-
kém informačním centru na náměstí Václava
Havla. Výstava Záhadné pouto vznikla k výročí
30 let od znovuobnovení diplomatických vztahů
mezi tehdejším Československem a státem Iz-
rael. Návštěvníky seznámila i 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 vytvoření Prahy inspiro-
vat městem Jeruzalémem.
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.
Velvyslanec Daniel Meron navštívil v doprovodu
starosty Daniela Brýdla den po vernisáži i lito-
myšlský židovský hřbitov. Velmi ocenil dobro-
volnickou práci Vojtěcha Tomse a pomoc města
při obnově hřbitova. „Živě se zajímal o historii
místa, tragický osud litomyšlských židovských
spoluobčanů a současné dobrovolnické aktivity
místních obyvatel. Při návštěvě pana velvys-
lance doprovázela i paní Tomsová, manželka
správce hřbitova Vojtěcha Tomse, který se bo-
hužel nemohl ze závažných důvodů návštěvy
zúčastnit. Pan velvyslanec požádal paní Tom-
sovou o předání poděkování manželovi za ne-
zištnou a neskutečně kvalitní práci i čas, který
věnuje ve svém volnu obnově tohoto místa," po-
psal páteční návštěvu Martin Růžička z Židov-
ské obce, který se významně zasloužil o konání
výstavy v Litomyšli. -mv-

Je 12. července večer a na II. zámeckém nádvoří
dozněly poslední tóny Čtvera ročních dob An-
tonia Vivaldiho. Velké finále uzavřelo jedenác-
tidenní festival, který přinesl 35 koncertů
hlavního programu, doprovodnou scénu ve Fes-
tivalových zahradách i Smetanovu výtvarnou
Litomyšl. Do prodeje bylo dáno zhruba 8000
vstupenek, ze kterých se prodalo téměř 7500,
čím se návštěvnost festivalu dostala na 94 %.
Festivalovými zahradami pak prošlo zhruba
7200 hostů. 
Organizátoři festivalu už od prvního dne dostá-
vali pozitivní reakce jak na komorní program,
tak na nová festivalová místa, kterými byly zá-
mecké divadlo, salet, zámecká kaple, ale třeba
také terasa regionálního muzea nebo dvorek
zámeckého pivovaru. Krom pořadů, na které si
mohli diváci zakoupit vstupenky, nabídl festival
také koncerty bez vstupného. Na ty přišlo téměř
2000 hostů. 
Už se ale nebudeme ohlížet. Smetanova Lito-
myšl totiž přichází s první ochutnávkou ročníku
příštího, který se uskuteční od 10. června do 6.
července 2021. Organizátoři doufají, že se le-

tošní koronavirová situace nebude opakovat
a festival nabídne sedmadvacet dnů plných
hudby. „Kromě Rusalky snad uvedeme nové in-
scenace Hubičky, Rigoletta, Bohémy, Evžena
Oněgina a jednáme také o Figarově svatbě.
V cyklu Hvězdy operního nebe vystoupí slavný
americký tenorista Charles Castronovo a bude
provedena oblíbená Orffova kantáta Carmina
Burana. Společně s Českou filharmonií si připo-
meneme 75 let od 1. koncertu Smetanovy Lito-
myšle a kompletním provedením Slovanských
tanců také výročí Antonína Dvořáka,“ prozra-
zuje  umělecký  ředitel  festivalu  Vojtěch
Stříteský a dodává: „Z letošního zrušeného
programu máme pro rok 2021 přislíbeno hos-
tování andaluského baletu s Carmen ve víru
flamenca, koncert Když chrám rozezní žestě
a v Nových Hradech projekt 3x Ariadna.
A těmto pořadům musí uvolnit termíny některé
původně plánované projekty.“ Předprodej vstu-
penek bude zahájen tradičně první březnovou
středu. 

Jana Bisová
tisková mluvčí Smetanovy Litomyšle

Komorní 62. ročník
Smetanovy Litomyšle skončil

„Českem tam a zpět…víkend začíná
s Českou televizí“ také z Litomyšle!
Cílem celoprázdninového seriálu České televize
je představit nejzajímavější místa k návštěvě
a dát tipy například na víkendové výlety či do-
volenou. Každý pátek o prázdninách probíhají
celý den vstupy na ČT1 a ČT24. Zpravodajskou
část vysílání zajímá i to, jak se jindy zaplněná
místa vypořádávají s menším počtem zahranič-
ních turistů, jaký je o ně zájem mezi tuzem-
skými cestovateli, diváci se dozvědí i praktické
informace o parkování v místě či cenách služeb. 
Putování Českem bylo zahájeno v Karlových Va-
rech, druhý prázdninový pátek patřil Českému
Krumlovu, třetí Ostravě, další Ještědu a první
polovina prázdnin byla ukončena v Mikulově.
První srpnový pátek bude hostit České Švýcar-
sko, poté se podíváme do Rožnova pod Rad-
hoštěm a předposlední pátek o prázdninách
právě do Litomyšle. Úplný konec prázdnin bude
patřit Telči. 
Návštěva štábu České televize bude mít dvě
části. První bude zpravodajská – v Klášterních
zahradách vyroste improvizované studio,
odkud budou přenášeny živě rozhovory se za-
jímavými hosty přímo do vysílání. Druhá část
se bude týkat návštěvníků Klášterních zahrad.
Česká televize připraví celodenní program pro
rodiny s dětmi, ve kterém zcela jistě nebudou

chybět oblíbené postavy známé z televizní ob-
razovky. Litomyšlský program se stále ještě
upřesňuje, ale v jiných místech vystupuje na-
příklad Majda z Kouzelné školky, probíhají ta-
neční workshopy pro děti s hvězdami ze
StarDance nebo setkání s finalisty či porotci
z pořadu Peče celé Česko.
Sledujte webové stránky města Litomyšl, face-
book Lilie či Lázní ducha – zde všude zveřej-
níme kompletní program. 
Děkujeme České televizi za aktivitu v době ko-
ronavirové i pokoronavirové! Věříme, že po-
dobné projekty z dramaturgie nezmizí a stále
budou ukazovat divákům, jaké krásy v naší zemi
máme. 

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Uzávěrka Lilie
Vážení spoluobčané, pokud budete chtít dát
ostatním vědět o svých akcích, které plánujete
na září, připomínáme, že uzávěrka příštího vy-
dání Lilie je 21. srpna. Do tohoto data přijímáme
i objednávky inzerce a žádosti o poskytnutí in-
zerce zdarma pro místní podnikatele. -az-
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Co to v ulicích města je?
Výstava moderního umění s názvem Plán B má
obyvatelům i turistům představit tvorbu sou-
časných předních českých umělců a umělkyň.
Expozice oficiálně skončí až na začátku září, ale
například dílo Mark VIII u piaristického chrámu
bylo do Litomyšle zapůjčeno jen do 16. čer-
vence.

Proč to tu je?
Výstava má být zpestřením pro místní a námě-
tem pro přemýšlení, stejně tak má přilákat tu-
risty z ČR. „Čeká na nás nevšední zážitek,
v Litomyšli budou vystavovat přední české
autorky a autoři napříč generacemi, každý
z nich s unikátní vizí. Naším cílem bylo pobavit
a podpořit všechny – obyvatele města, diváky,
turisty, umělce i ptactvo. Oslovili jsme pestrou
škálu umělců, kteří se s nadšením připojili.
Oprášili jsme některá hotová, ale v novém kon-
textu oživlá díla, a především podpořili vznik
zcela nových prací pro 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 Lindaurová.

Je to ještě umění?
Podle organizátorů rozhodně ano. Nejedná se
však o umělecká díla s jednoznačným posel-
stvím, která jsme schopni lehce dešifrovat
a sami pro sebe  zhodnotit klasickým „líbí“, „ne-
líbí“. Vzhledem k tomu, že většina děl vybraných
pro výstavu Plán B spadá do sféry tzv. koncep-
tuálního umění, které nepracuje s klasickými

uměleckými materiály, klade na nás jejich roz-
luštění vyšší nároky. Věnujte pozornost názvu,
materiálu i prožitku, které vám dílo nabízí.
Šikmo nakloněný soudní pult Jiřího Davida lze
vnímat jako kritiku soudnictví, jež je možné ohý-
bat podle toho, jak se komu hodí. Věž z lešenář-
ských trubek pracuje s motivem cesty a nutí nás
prožít vlastní nejistotu a tím si uvědomit, kdo
vlastně jsme. Namísto tíživé otázky, co je umění
a co ne, vnímejte to, co je zřejmé. Dekódujte hru
(výstup na věž Martina Daška nebo mizející tělo
za zrcadly soudního pultu), vnímejte jemnost
materiálu „nožek“ Kateřiny Vincourové nebo
vtip obsažený v díle Let okna nestora českého
konceptuálního umění Jiřího Kovandy. 

Můžu k dílům přidat něco svého?
Organizátoři výstavy budou rádi za zpětnou
vazbu, například u auta na Smetanově náměstí
se již objevil zaplacený parkovací lístek. Inter-
vence z řad obyvatel by však neměly díla po-
škozovat či být vulgární.

Kdo to organizuje?
Výstavu Plán B organizuje Městská galerie Li-
tomyšl ve spolupráci s Bohemian Heritage
Fund. Venkovní přehlídku doplní výstavy pořá-
dané Městskou galerií Litomyšl, Regionálním
muzeem Litomyšl, Galerií Pakosta, Galerií
Kroupa, Zámeckým návrším, Kulturákem Archa,
White Gallery, Galerií Kabinet Chaos a Galerií
Miroslava Kubíka.

Kdo to celé platí?
Letošní ročník se koná za výrazné finanční pod-
pory ministerstva kultury, Pardubického kraje
a Bohemian Heritage Fund a pod záštitou kraj-
ského radního Romana Línka. Díky dotacím
a grantům ve výši 400 tisíc Kč tato unikátní pře-

hlídka moderního umění nezatíží městský roz-
počet, ale přesto nabídne lidem možnost podí-
vat se na něco nového, jiného, zajímavého,
diskutovat a polemizovat o dílech s jejich
autory.

Proč se ty peníze nepoužijí na nemocnici,
útulek pro psy,…
Dotace a granty z oblasti kultury musí být po-
užity v této sféře, peníze jsou vázané na kon-
krétní projekt, o jehož podpoře rozhodli
představitelé výše zmíněných institucí.

Proč se vyhazují peníze daňových poplat-
níků na umění?
Protože kultura je důležitá, a protože umělci
jsou jedni z těch, kteří pomocí svých děl upo-
zorňují na nejrůznější nešvary. Dílo Veroniky
Šrek Bromové „Planeta“ upozorňuje např. na
důležitost zeleně pro město, potažmo naši pla-
netu.
Všichni máme své starosti a není jich málo
a umění či kultura (výstava, koncert, kino, di-
vadlo) nám na chvíli umožní na naše starosti
zapomenout. 

To auto na náměstí je také umění?
Jste-li kritičtí vůči současnému světu, vězte, že
to je i sám umělec Matyáš Chochola. Autor ne-
chal polorozpadlé Porsche Carrera 933, narazit
do starověkého menhiru, symbolu prastaré kul-
tury. Naznačuje jím tedy střet dvou civilizací.
Automobil, symbol rychlého rozvoje naší
společnosti za posledních sto let není nic v po-
rovnání s hodnotami, které zde existují od ne-
paměti. 

Jak dlouho to tu bude?
Většina do začátku září letošního roku. 

Martina Zuzaňáková, -mv-

Otázky a odpovědi k venkovní výstavě Plán B
Ve čtvrtek 2. července oficiálně začala dvouměsíční venkovní výstava moderního umění v Litomyšli s názvem Plán B a podtitulem Naděje v Li-
tomyšli, která bude v ulicích k vidění až do začátku září. Článek v minulém vydání Lilie vyvolal velký zájem veřejnosti a do pošty nám přišla
řada zpráv, v nichž jste nám pokládali otázky o výstavě a jejím fungování. Jelikož se řada z nich opakovala, rozhodli jsme se vytvořit krátký
přehled. Většina z níže uvedených odpovědí jsou převzaté od organizátorů výstavy.

Neviděli jste ještě všechna díla, která se nachází v ulicích a zákoutích Litomyšle? Nejste si jistí, kde je najít? Pak vám pomůže kapesní průvodce, v němž
najdete název díla, jeho popis, záměr, se kterým ho autoři tvořili, a nakonec i něco o nich. Součástí publikace je také malá mapa s vyznačenými loka-
litami. Brožuru si můžete zdarma vyzvednout v městské galerii nebo v obou informačních centrech. Případně můžete navštívit web vytvarnalitomysl.cz,
kde najdete další informace.
V srpnu se můžete stále pokochat díly Planeta; Pokud mohu, musím...; Velká kůže; Návrat z mise; Střet civilizací; Korona česká; Let okna; Místo pro
Hledače; Velikonoční socha; Sluneční klavír; Metropolia a Do vzduchoprázdna. Díla Mark VIII a Interpretace černobílých struktur Zdeňka Sýkory byla
dle původní dohody v Litomyšli k vidění pouze v červenci a již na ně není možné zajít. -mv-, foto: Jaroslav Plocek
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Chcete vědět, kdo byl Fext a kde žil? Kde na-
jdete Štamberk a co skrývá? Které místo je spo-
jené s pyšnou hraběnkou a kterou obec
navštívil sám císař Josef II. nebo dokonce král
Karel IV.? Jak vznikly lázně Balda, kde strašila
Bílá paní? To vše, a ještě mnohem víc, se do-
zvíte v novém sešitku Pověsti z Kraje Smetany
a Martinů.
Sešit plný krásných obrázků od malířky Vero-
niky Balcarové s texty pověstí z obcí Borová,
Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Litomyšl,
Lubná, Oldřiš, Polička, Pomezí, Sebranice, Svo-
janov, Široký Důl a Telecí, doplňují omalovánky
a také plno kvízů, úkolů a otázek. A navíc,
všechna místa, která podle pověstí navštívíte
můžete vybarvit v mapce na zadní straně se-
šitu. 
Dílko pro vás vydal svazek obcí Kraj Smetany
a Martinů jako inspiraci pro výlety a poznávání.
Přijeďte se podívat na místa pověstí, o kterých
si přečtete. Najdete tu mnoho dalších zajíma-
vostí a lákadel pro vaše výpravy a dobrodruž-

ství! Další tipy hledejte na www.regionsm.cz.
Sešitky jsou k dostání v informačních centrech
našeho regionu a v obcích KSM.
Kde je studánka Obročnice a kde se zjevuje
duch zlého rytíře, který čeká na vysvobození?
Hledejte! Naděžda Šauerová, 

ředitelka svazku obcí Kraj Smetany a Martinů

Vydejte se po stopách pověstí
Kraje Smetany a Martinů

Užijte si léto v Českomoravském pomezí
a soutěžte o skvělé ceny!
Letní sezóna je v plném proudu a na návštěv-
níky turistické oblasti Českomoravské pomezí
čeká spousta zážitků i zpestření v podobě ně-
kolika soutěží. 
Pro všechny, kteří mají rádi výšky a báječné vý-
hledy do krajiny, připravila destinační společ-
nost Českomoravské pomezí novou soutěž
„Vzhůru do oblak!“. Jak už název napovídá, pro-
vede vás tato soutěž po rozhlednách, věžích
i přírodních vyhlídkách, odkud se vám představí
oblíbené turistické cíle z netradičního úhlu po-
hledu. Soutěžní místa nenajdete jen v historic-
kých městech Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto. Vydat se mů-
žete také do Toulovcových maštalí, na hrad
Svojanov či zámek v Nových Hradech nebo do
Mladějova s průmyslovým muzeem a úzkoko-
lejkou. Hrací kartu se soutěžními otázkami si

můžete vyzvednout v informačním centru nebo
si ji stáhnout na www.ceskomoravskepomezi.cz.
Pak už stačí jen vyrazit na výlet a pozorně se
dívat. Najít odpovědi na jednoduché otázky pro
vás určitě bude hračka. Pokud najdete pět
správných odpovědí, čeká na vás v informač-
ních centrech malý dárek. Najdete-li alespoň
deset správných odpovědí, postupujete do lo-
sování o hlavní ceny. Vyplněnou hrací kartu mů-
žete odevzdat v informačním centru, zaslat
poštou nebo naskenovanou či vyfocenou e-
mailem. A o jaké ceny soutěžíme? Pro výherce
jsou připraveny chytré hodinky, víkendové po-
byty nebo volné vstupenky na památky, do
muzeí či aquaparku. 
Kromě výše uvedené novinky pokračuje i letos
soutěž Kouzelné putování Českomoravským
pomezím, která představuje pětadvacet nejza-
jímavějších turistických cílů regionu. Pokud nas-
bíráte požadovaný počet samolepek, můžete
i v této soutěži vyhrát skvělé ceny, mezi kterými
nechybí mobil, tablet, stolní hry a spousta dal-
ších.
Pokud dáváte přednost moderním technolo-
giím, stáhněte si do mobilu aplikaci Geofun.
Jedná se o unikátní hru vycházející z populár-
ního geocachingu, při které navštívíte atraktivní
místa Českomoravského pomezí, dozvíte se
spoustu zajímavých informací, budete se bavit
při plnění nevšedních úkolů a také si zahrajete
o hodnotné ceny.
Uzávěrka všech soutěží je až na podzim, takže
máte dost času vydat se za novými zážitky
a zkusit štěstí.

Jiří Zámečník,
destinační společnost Českomoravské pomezí

Cestovatelské soutěže jsou v plném proudu
Pokud máte rádi výlety a ještě k tomu rádi
vyhráváte, jsou tyto řádky určeny právě vám!
Litomyšl je zapojena hned v několika zajíma-
vých soutěžích. 
Poznat krásy regionu na pomezí Čech a Moravy

můžete díky soutěži Kouzelné putování Česko-
moravským pomezím. V této soutěži sbíráte
samolepky z pětadvaceti nejzajímavějších tu-
ristických cílů našeho regionu.  Letošní novin-
kou pro milovníky výšek je soutěž Vzhůru do

oblak! Soutěž vás provede po 15 rozhlednách,
věžích i přírodních vyhlídkách. Cílem hry je ten-
tokrát najít odpovědi alespoň na 5 otázek. Hrací
karty jsou k vyzvednutí v informačních centrech
nebo si je můžete stáhnout na www.ceskomo-
ravskepomezi.cz.
Nekonečná soutěž UNES&CO. je určena milov-
níkům památek UNESCO. Každý rok stačí nav-
štívit 3 města s památkou UNESCO a stáváte se
V.I.P. členem UNES&CO. a postupujete do slo-
sování o víkendové pobyty a řadu dalších cen.
Soutěž je rozšířena i na slovenské památky
UNESCO. Vaše osobní hrací karta je ke stažení
na www.unesco-czech.cz. Zde najdete i po-
drobná pravidla. 
Česká inspirace organizuje soutěž pro ty, kdo
z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí ces-
tovat, ale zájem o krásná místa naší republiky
mají také. Stačí na www.ceskinspirace.cz zod-
povědět pár kvízových otázek a poté si jen držet
palce, aby se na vás usmála Štěstěna. Každého
půl roku na vás čeká nová sada otázek – vracet
k nám se vyplatí!
Jste-li majitelem chytrého telefonu, můžete si
stáhnout aplikaci Geofun. Jde o unikátní hru,
která vychází z principů geocachingu a zábav-
nou formou vás provede po mnoha zajímavých
místech v regionu. Jen v Litomyšli můžete hrát
hru Rodák Bedřich, na zámku Pozornost nade
vše či Zámecká pošta pro Tebe, kousek vedle Li-
tomyšlské zahrady, Červená věž či Magdalena
Dobromila nebo Váchalův krvák.      
A nesmíme samozřejmě zapomenout na Lito-
myšlskou účtenkovku, která má uzavírku kon-
cem prázdnin. Stačí navštívit alespoň dvě
restaurace či hospody a utratit zde minimálně
500 Kč. Poté obě potvrzení s vyplněnou kartou
dopravit na radnici a čekat, zda budete vyloso-
váni a město Litomyšl vám celou útratu uhradí.
Nasčítávat budeme až do částky 20 tisíc korun
českých. Losování proběhne v sobotu 5. září
v rámci Litomyšlské veselice.
Až do konce letošního roku můžete sbírat ra-
zítka v soutěži Lázeňské prameny. Stačí, když si
ochutnáte některou lázeňskou dobrotu z našich
30 pramenů. Hrací karta je ke stažení na
www.lazneducha.cz, www.litomysl.cz, případně
k vyzvednutí v informačním centru.
Přejeme pohodové prázdniny a hodně parád-
ních zážitků na vašich cestách! 

Michaela Severová,
vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu

MěÚ Litomyšl 

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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Program Litomyšlské univerzity 3. věku
Zimní semestr 2020/2021
Přednáškový cyklus: Rozehrané tóny paměti
Poetický cyklus přednášek jedné z našich nej-
lepších trenérek paměti Jany Vejsadové a bás-
níka, rozhlasáka, textaře a spisovatele Františka
Novotného věnovaný paměti, životu, umění…
• čtvrtek 1. 10. v 14.30 

Návraty do ráje vzpomínek 
• čtvrtek 15. 10. v 14.30

Co si ženy pamatují a muži zapomínají
• čtvrtek 5. 11. v 14.30

Rozehrané tóny paměti
• čtvrtek 12. 11. v 14.30

Paměť sedmé velmoci / je digidemence
hrozba nebo mýtus

• čtvrtek 26. 11. v 14.30 
Paměť v umění a umění v paměti

Všechny přednášky se konají v zámeckém pivo-
varu
Cena přednáškového cyklu: 300 Kč
Doprovodný program:
Čtvrtek 22. 11. 2020 Výlet s Hasanem Zahirovi-
cem  „Po stopách rodiny Čapkovy“ 
čtvrtek 3. 12. v 14.30 Společenské odpoledne
Kurzy: 
Angličtina pro začátečníky - 17. 9. – 19. 11., vždy
ve čtvrtek od 12.30 do 14.00 (městská knihovna)
Angličtina pro věčné začátečníky -  17. 9. – 19.
11., vždy ve čtvrtek od 8.00 do 9.30 (městská
knihovna)
Angličtina pro středně pokročilé - 17. 9. – 19.
11., vždy ve čtvrtek od 10.00 do 11.30 (městská
knihovna)
Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních
jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech
a psaní se zaměřením na mluvení a správnou
výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zá-
soba je pozvolna a po menších celcích začle-
něna do každé lekce tak, aby odpovídala
probíranému tématu a umožnila studentům
novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou
přizpůsobena zájmům dospělých studentů
a začleněny jsou také komunikační situace
z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými
videi a hrami.
Probíraná gramatika je přizpůsobena jazykové
úrovni studentů
• Lektor: Bc. Tereza Bořková

• Časová dotace: 10 lekcí po 90 minutách
(20 vyučovacích hodin)

• Cena: 1000 Kč
Kresba pro začátečníky – termín bude do-
plněn
Kurz zaměřený na seznámení s technikou
kresby a materiálem, dále na práci se světlem
a stínem, perspektivou; základy kreslení zátiší
a draperie, lidského těla a postavy. 
• Lektor: Mgr. Radka Vejrychová
• Časová dotace: 6 lekcí po 135 minutách

(18 vyučovacích hodin)
• Cena: 700 Kč
Nebojte se počítače - 6. 10. – 1. 12., vždy v pon-
dělí 9.00 – 11.30
Práce s operačními systémy (plocha, okna, pa-
nely, menu, soubory, složky, programy a apli-
kace, správa dat), organizace složek a kam to
ukládat (média, cloudy) aneb jak a čím jedno-
duše psát texty, vložit obrázky a jak to udělat
vzhledně, práce s textovým editorem, kopíro-
vání, vyhledávání, úprava textu, formátování,
rozložení stránky, příprava tisku, na co si
opravdu dát pozor, profily, tvorba hesel, jak do-
stat záznamy do počítače (digitální fotoaparát,
telefon, datová média, skener, internet), další
komunikační kanály a možnosti, (texty, hovory,
videorozhovory, bluetooth, WiFi, párování), síla
reklamy a manipulace, marketing a kritické
myšlení, hoaxy aj. smetí, účty, cena soukromí,
vyhledávače a portály, Google, Seznam a jejich
možnosti, internetové aplikace, encyklopedie,
zdroje, deep fake a pravda na internetu
• Lektor: Mgr. Jaroslav Bauer
• Časová dotace: 8 lekcí po 90 minutách

(16 vyučovacích hodin)
• Cena: 600 Kč
Píšu, píšeš, píšeme - 5. 10. – 23. 11., vždy v pon-
dělí 10.00 – 11.30 (městská knihovna)
Kurz zaměřený na tvůrčí psaní, rozvoj stylistic-
kých dovedností a tvorbu vlastních textů růz-
ného charakteru a účelu. Zaměříme se i na
rozšiřování slovní zásoby, zásady větné stavby
a různé slohové útvary. Naučíme se pracovat
s jazykovými příručkami. Seminář, kde zjistíte,
že psaní může být velmi zábavné.
• Lektor: Mgr. Dagmar Burdová

Litomyšlská univerzita 3. věku
– náhradní termíny za jaro 2020
Náhradní termíny přednášek letního semestru
2020 z cyklu „Koho paní Božena potkala?“ od-
ložených z důvodu pandemie koronaviru:
Středa 30. 9. v 14.30 Josef Kořenský – učitel na
cestách (Mgr. Jan Šejbl)
Středa 14. 10. v 14.30 Božena Němcová a bratři

Fingerhutové (PhDr. Milena Secká, CSc.) 
Středa 4. 11. v 14.30 Julius Mařák a jeho škola
(PhDr. Karel Jaroš) 
Všechny přednášky se konají v zámeckém pivo-
varu a jsou určeny pouze posluchačům, kteří se
přihlásili na letní semestr. Iva Pekníková

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 1. 8. MUDr. Paseková
Ne 2. 8. MUDr. Paseková
So 8. 8. MUDr. Paseková
Ne 9. 8. MUDr. Jílek
So 15. 8. MUDr. Přichystalová
Ne 16. 8. MUDr. Mikulecká
So 22. 8. MUDr. Jílek
Ne 23. 8. MUDr. Tišlerová
So 29. 8. MUDr. Cacek
Ne 30. 8. MUDr. Paseková
So 5. 9. MUDr. Přichystalová
Ne 6. 9. MUDr. Dejdarová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 1. 8. MUDr. Kopecká
Ne 2. 8. MUDr. Mareš
So 8. 8. MUDr. Filová
Ne 9. 8. MUDr. Papoušková
So 15. 8. MUDr. Pešková
Ne 16. 8. MUDr. Pilařová
So 22. 8. MUDr. Mareš
Ne 23. 8. MUDr. Filová
So 29. 8. MUDr. Kopecká
Ne 30. 8. MUDr. Šíchová
So 5. 9. MUDr. Švábová
Ne 6. 9. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 1. 8. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 2. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 8. 8. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 9. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 15. 8. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 16. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 22. 8. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 23. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 29. 8. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 30. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 5. 9. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 6. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
1. – 2. 8. MUDr, MBA Feltlová Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
8. – 9. 8. MDDr. Kašpar Miroslav
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
15. – 16. 8. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
22. – 23. 8. MUDr. Sýkorová Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
29. – 30. 8. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
5. – 6. 9. MDDr. Kotlárová Michaela Sarah
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614

Schůze Svazu tělesně postižených v ČR
Vážení členové Svazu tělesně postižených v ČR,
místní organizace Litomyšl díky koronaviru le-
tošní rok probíhá poněkud odlišně než jiné roky.
V březnu se nekonala výroční členská schůze,
kde jsme vás pravidelně informovali o naší čin-
nosti, ale i zvali na akce, které pro vás organi-
zujeme. Tuto schůzi plánujeme letos až po
prázdninách. 
Dovolte mi proto seznámit vás s letošním
rokem prostřednictvím časopisu Lilie.
Na konci prázdnin jsme pravidelně jezdili na ví-
kend do Vranic. Letos vzhledem k hrozbě ná-

kazy coronavirem jsme toto setkání zrušili. Vra-
nice tedy letos nebudou.
I letos se s vámi chceme setkat uprostřed léta
v restauraci na Výsluní. Toto tradiční setkání
s občerstvením se uskuteční 12. srpna 2020
v 15.00 hod. Zájemci o toto posezení se přihlásí
v předstihu u pana Miroslava Bárty na tel. čísle
604 147 982. Všichni členové naší organizace
jsou srdečně zváni.
Jménem výboru STP v ČR, MO Litomyšl přeji
všem krásné a pohodové léto.

Jana Flídrová, předsedkyně

• Časová dotace: 8 lekcí po 90 minutách
(16 vyučovacích hodin)

• Cena: 600 Kč
Přihlášky na všechny programy přijímáme
v Městské knihovně Litomyšl (v otvírací době)
nebo na e-mailu peknikova@knihovna.lito-
mysl.cz od 1. 9. do naplnění kapacity

Iva Pekníková



Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Moderní umění a zámecká zeď
Vážení občané Litomyšle.
Opět mně to nedá a musím se ozvat k někte-
rému dění ve městě.
Poprvé – přivandrovalo k nám opět – „bylo při-
vandrováno“ něco, čemu někteří, kteří tvrdí, jak
tomu rozumí, říkají „moderní umění“. Litomyšl
si hrdě říká „lázně ducha“, ale některé příklady
posledních let jsou myslím naprosto prostodu-
ché. Řada věcí je vydávána za „moderní umění“,
ač to k němu má myslím hodně daleko a sku-
teční dávní mistři umění se musí obracet
v hrobě. Co se to dneska ve společnosti děje, že
za umění je například vydáván na zámeckém
nádvoří vysypaný písek a kamínky v něm, po-
stavené lešení před krásným barokním koste-
lem a vydává se to lešení za umění, nabouraný
vrak auta se vydává za umění (mj. pomalu
každý den máme bohužel takovýchto „umělců“
na silnici č. 35 víc než dost a často daleko kom-
plikovanějších)… Co je to za drzost takovéto věci
vydávat za umění a ještě lidem vnucovat, že
tomu nerozumí?
Podruhé – již dlouhý čas se opravuje opěrná

zeď zámecké zahrady. Co se to tam provádí za
experimenty a proč to trvá a bude ještě trvat
tak dlouho? Zarazilo mě, že se původní ka-
menné zdivo nahrazuje klasickými pálenými ci-
hlami omítnutými omítkou. To nemá ten, kdo tu
zeď opravuje (město-zámecké návrší, zámek),
prostředky na to, aby ji postavil opět a pořádně
z lícovaných kamenů, které by navazovaly na
ostatní a původní kamenné zdivo? Co to propa-
šoval „někdo“ do součásti historické památky
za naprosto nevhodný – myslím po všech strán-
kách – materiál? Dnes je již od vody ošklivě fle-
katá nová! omítka opět otlučena, mokré zdivo
„svítí“ na kolemjdoucí místní občany i turisty
mokrými mapami… Co bude dál? Dřív řemeslníci
v pravém slova smyslu stavěli z lícovaného ka-
mene běžně (domy, stodoly…). Dneska to nedo-
vedeme? Navíc u historické památky? Možná to
všechno spadá také do „moderního umění“,
které je dnes vidět po celém městě. Ale „opra-
vuje“ se a zase bourá a vystavuje vesele
z peněz daňových poplatníků…

Jaroslav Šauer

K opravě zámecké zdi
Dobrý den, původní část kamenné zdi v jižním
rohu zahrady Státního zámku Litomyšl vykazo-
vala již několik let značná statická porušení.
Ohrožovala také kapličku se sochou sv. Meto-
děje, kterou sem nechali umístit poslední maji-
telé zámku Thurn-Taxisové. Z tohoto důvodu
bylo rozhodnuto o opravě zdi vč. restaurování
kapličky a sochy, a to z dotačních prostředků
SMVS Ministerstva kultury ČR. Bylo rozhodnu-
tím památkové péče nahradit rozpadající se
kámen zdí cihelnou. Kamenná zeď byla za do-
zoru archeologa rozebrána a z veřejné soutěže
vybraná dodavatelská firma začala stavbu dle
projektu a požadavků památkových garantů.
Bohužel se ukázalo, že terén a stavba není

jednoduchá, především v izolaci vlhkosti. Tudíž
původní již hotová omítka byla na základě po-
žadavku investiční kontroly přímo z MK ČR opět
sejmuta a památkoví garanti společně s restau-
rátory z Fakulty restaurování Univerzity Pardu-
bice v Litomyšli aktuálně řeší nejvhodnější
technologický postup zabezpečení zdi proti
vzlínající vlhkosti, vyplavovaným minerálním
solím a síranům. Po laboratorních expertizách
bude se tedy muset zvolit jiný druh omítky. Tolik
k aktuálně nehezkému stavu jižního rohu zá-
mecké zahrady. Děkujeme za trpělivost a po-
chopení. Zdeňka Kalová, 

kastelánka zámku Litomyšl  

Dotaz pro 
starostu v Lilii
Pane starosto, třicet let vila Klára chátrá, třicet
let konšelé města chodí a jezdí okolo, naparují
se se zámkem i zahradou, jezdí do Litomyšle
VIP hosté, turisté, celebrity a též mají možnost
projít v okolí Kláry. Okna jsou v takovém stavu
jak v Luniku IX v Košicích. Doufám, že máte vý-
mluvu na předchůdce případně na Pardubice,
i komunisty neb neviditelnou ruku trhu. Ale
bude vyřešeno, pravděpodobně zakoupí vilu
majetný kapitalista, nechá provést úpravy, plas-
tová okna, plast dveře, podlahy, střechu, možná
i plastový plot a klidně může zřídit dům lásky
pro potěšení litomyšlských pánů tvorstva.

S pozdravem Kryštof Vávra

Odpověď
panu Vávrovi
Dobrý den, pane Vávro, souhlasím s Vámi, že
stav vily Klára je hrozný. Jen nevím, kde jste při-
šel na ono naparování se. Na zámek i Smeta-
novu Litomyšl jsme právem hrdí, lákají sem
turisty a dělají městu dobré jméno. Na zdevas-
tovanou Kláru pyšní nejsme. Nicméně o opra-
vách majetku může rozhodovat pouze jeho
majitel, v tomto případě Pardubický kraj. Již od
svého nástupu do funkce jsem řešil případný
odkup vily a její následný prodej, aby město
mohlo ovlivnit, co s ní bude. Více informací jste
si mohl přečíst v červencové Lilii. To, že vila
městu (zatím) nepatří, je bohužel fakt. Stejně
tak faktem je, že když mi něco nepatří a nelíbí
se mi, co s budovou je, tak mohu majitele po-
prosit, aby ji opravil (udělali jsme opakovaně),
nebo mu říci, ať mi ji prodá (to jsme taky udělali
a snad budeme úspěšní). 
Co se týče onoho zlého kapitalisty, který tam
podle Vás dá plastová okna a zřídí tam chrám
něhy a neřestí, tak k tomu mohu říci jen to, že
o prodeji vily Klára (pokud nám ji Pardubický
kraj skutečně dá za avizovaných pět milionů Kč)
bude rozhodovat zastupitelstvo města právě
i s ohledem na to, co v budově nový majitel
bude chtít udělat. Podmínky budou součástí
kupní smlouvy, vše bude právně ošetřeno. 
A pro hambinec s plastovými okny, dveřmi,
podlahami, střechou a možná i plotem pro lito-
myšlské pány tvorstva já ruku nezvednu. Právě
kvůli tomu chceme Kláru nejprve koupit, pro-
tože kraj by ji mohl prodat jen za nejvyšší cenu
komukoliv. Takto tomu můžeme zabránit. Cena
tedy nebude jediným kritériem, ale půjde
o kombinaci nabízené ceny a plánovaného vy-
užití této krásné budovy.
Díky za zájem o dění v našem městě a přeji
pěkný zbytek léta Daniel Brýdl, starosta

Výstava Plán B v Litomyšli
A je to tu zas! Bezduché moderní „umění“ … 
Co k tomu říct … třeba: oslava císařových no-
vých šatů; nebo nebetyčná drzost a úpadek -
ducha, soudnosti, morálky, zdravého selského
rozumu, citu … to je v pravdě toto moderní
„umění“. A tak dokonale (a logicky) zapadá do
dnešní „moderní“, tj. konzumní, povrchní a pře-
hmotnělé doby a společnosti, až z toho mrazí.
Že se to děje z peněz daňových poplatníků (ať
už ve formě dotací a grantů či z rozpočtu obcí –
jedním jest) a v mé milované Litomyšli, je víc
než smutné. A aktuálně v době koronavirové, tj.
ekonomicky velmi vypjaté!
Plně souzním se slovy Abd-ru-shina, která jsou
poplatná i dnes: „Kult má být zformovaná
snaha přiblížit pozemskému vnímání něco po-

zemsky nezachytitelného. Má být, ale žel tomu
není, neboť mnohé by muselo mít zcela jinou
podobu, kdyby opravdu vycházelo ze snahy
samé. Podmínkou správné cesty je právě ono
vycházení vnějších forem z nitra. Ale to, co tu
vidíme, je rozumová konstrukce, do níž mají být
teprve potom vtlačeny city. Postupuje se tedy
obrácenou cestou, již lze nazvat také cestou
převrácenou nebo pochybenou, tedy cestou,
která nemůže být nikdy skutečně živá.
Proto dostává těžkopádnou nebo podbízivou
podobu mnohé z toho, co by se v jiné formě da-
leko více přibližovalo vlastnímu chtění a mělo
pak také přesvědčivý účinek.
Proto je také tolik lidských děl pomíjivých …“

Eva Pakostová
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Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Moderní pavilon od zámku
musí pryč, koupí ho město Ostrava? • Festiva-
lové zahrady 2020 už od 2. července • Občané
rozhodli o projektech v participativním rozpočtu

• Fotbalisté slaví 110 let od založení klubu! •
Zastupitelstvo v červnu schválilo odkoupení vily
Klára • Záhadné pouto 2020 • Promluva
Tomáše Halíka na Smetanově Litomyšli • Velké
finále Smetanovy Litomyšle • Toulovcovy
prázdninové pátky a Thom Artway • Lidl kývl na
„zelenou" variantu

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU CO SE DO LILIE NEVEŠLO 

Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. 
Přečíst si můžete: Crepuscula • Krvavý román
Josefa Váchala • Cirkus v Litomyšli • Retroga-
ming – počátky domácích počítačů u nás



v Litomyšli v srpnu 2020
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 8. So 18.00 Junior - koncert, vstupné dobrovolné • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
20.00 akce/prezentace - vernisáž výstavy Atelieru performance prof. T. Rullera (FAVU VUT Brno) • Galerie Pakosta (street gallery) tel. 732 825 540
22.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Funky Ride - house music, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 8. Ne 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Hodinářův učeň - film ČR, pohádka, 105 min, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část
3. 8. Po 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Teroristka - film ČR, komedie / drama, 110 min, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část
4. 8. Út 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

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 • Státní zámek Litomyšl
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Na střeše - film ČR, drama, komedie, 105 min, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239

6. 8. Čt 16.00 Pěší výlet s rodinným centrem na Suchou • odchod od rodinného centra tel. 607 605 720
20.00 Effatha & Slávek Klecandr - koncert, děti a mládež z Kurzu zpěvu Effatha budou zpívat Žalmy se Sl. Klecandrem • piaristický chrám 
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Poslední aristokratka - komedie, 110 min, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část

7. 8. Pá 22.00 May Day párty - all music, dj Freezer, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
17.00 Město-L - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00 TPP: O Aničce ze mlejna, Lucie Redlová & Garde - pohádku uvádí Divadlo "M", od 19.30 koncert, vstup volný • Toulovcovo náměstí
22.00 Toulovcova afterpárty - vstupné 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

8. 8. So 13.00-23.00 Litomyšlský pivní festiválek - 11. ročník, živá hudba, soutěže, věcné ceny, dobrá zábava, vstup volný • Toulovcovo nám. tel. 776 887 719
17.00 Koncert dětského sboru Effatha - závěrečný koncert kurzu zpěvu, vstupné je dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 776 677 154
19.00 J.A.M. - koncert • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
20.00 akce/prezentace - Performance 2 • Galerie Pakosta (street gallery) tel. 732 825 540
20.00 Himalayan Dalai Lama - koncert na parkovišti před klubem, afterpárty v klubu s dj Magdidou, 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Bump It - dance & club music, dj Pegas, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 8. Út 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
12. 8. St 19.00 LDBT: Jiří Melcelius: Miss Canonica - slavnostní zahajovací koncert, vstupné dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 263

19.30 Středa, hudby vám třeba: Machos Burritos - koncert, vstup volný • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
13. 8. Čt 16.00 Opékání buřtíků na Primátorce • Primátorská hráz tel. 607 605 720

19.00 LDBT: Hra o Sv. Janu Nepomuckém - uvádí Příležitostné studentské divadlo, vstupné dobrovolné • rajský dvůr piaristické koleje
20.00 Queenie - koncert královny českých Queen revivalů pod širým nebem, 699 Kč • Státní zámek Litomyšl - I. nádvoří
20.00 Večer s galerií: Evropský architekt Bohuslav Fuchs - večerní promítání dokumentu • dům U Rytířů tel. 461 614 765

14. 8. Pá 18.00 TPP: O křišťálovém srdci, Hashberry - pohádku pro děti uvádí CziDivadlo, od 19.30 koncert Hashberry • Toulovcovo náměstí
19.00 LDBT: Tomáš Pešina z Čechorodu - LDBT, přednáší doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D., vstupné dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže
21.00 – 22.30 Pozorování hvězd pro veřejnost - pozorování meteorického roje Perseid a planet Jupiter a Saturn • II. mateřská škola  - zahrada      
22.00 Toulovcova afterpárty - vstupné 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 We Love 90s - retro music, dj Xavier J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 8. So 8.00-11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků - něco si kupte, něco prodejte a přispějte na dobrou věc • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507
12.00-22.00 Slavnosti prosecca - food festival, program pro dospělé i děti, tombola, italská hudba, 90´s párty s Kiss rádiem, vstup zdarma • zámek 
19.00 LDBT: Mariánský večer - hudebně-literární program věnovaný Panně Marii, vstupné dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 263
20.00 Music Coctail - dj Enzo • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
20.00 akce/prezentace - Performance 3 • Galerie Pakosta (street gallery) tel. 732 825 540
22.00 Diskotéka 70. - 90. let - dj Alík, 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland - house music, djs Chris Sadler, Mylo Glenn, Deffo, Caap a Lex Lutor, 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 8. Ne 10.30 LDBT: Juan Gutiérrez de Padilla: Missa Ego Flos Campi - slavnostní závěrečná mše svatá • kostel Povýšení sv. Kříže
15.00 LDBT: Místo, kde se tradice setkává s modernou - beseda s Ing. arch. Markem Štěpánem • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

17. 8. Po 10.00-15.00 Řezání a tisk kněhoznaček podle J. Váchala - výtvarná dílna, 350 Kč, nutná rezervace předem • Portmoneum tel. 461 615 287
19.00 Divadlo Járy Cimrmana: Dlouhý, Široký a Krátkozraký - divadelní hra, již vyprodáno • Smetanův dům tel. 461 613 239

18. 8. Út 18.30 - 20.30 Aktivní meditace "Osho" - zpívání do čaker + tanec radosti • Centrum Spontanea tel. 776 101 972
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19. 8. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Volnost & Poutníci Česká Třebová - koncert, vstup volný • Nová letní scéna v parku u Smet. domu
21. 8. Pá Českem tam a zpět aneb víkend začíná s Českou televizí - živé vysílání z Litomyšle, doprovodný program • Klášterní zahrady

18.00 TPP: Prasečí slečinky, Tara Fuki - pohádku pro děti uvádí Divadýlko z pytlíčku, od 19.30 koncert Tara Fuki, zdarma • Toulovcovo náměstí
22.00 Toulovcova afterpárty - vstupné 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Fri Yah! - all music, dj Mig, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 8. So 18.00 Pendl - koncert • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
20.00 akce/prezentace - Performance 4 • Galerie Pakosta (street gallery) tel. 732 825 540
22.00 Párty time - dj Saurus, 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty - CZ/SK music, dj Karel Beneš, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

25. 8. Út 19.00 Prázdninová lehátková vyhlídka - s hudbou a vínem ve francouzské zahradě, hraje Jen tak • Státní zámek Litomyšl tel. 461 653 333
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

26. 8. St 10.00 Piknik s rodinným centrem • Sportovní areál za sokolovnou tel. 607 605 720
16.00 Vernisáž nástěnných maleb - L. Jonášová, E. Novotná, A. Racková, S. Sotonová a B. Zahradníčková • městská knihovna tel. 461 612 068
19.30 Středa, hudby vám třeba: The Pink Panthers - koncert, vstup volný • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239

28. 8. Pá 18.00 TPP: Jak se Kuba přepočítal, Epydemye - pohádku uvádí Divadlo Pohádka, od 19.30 koncert Epydemye, zdarma • Toulovcovo náměstí
22.00 Bye Bye Holiday - all music, dj Leemac, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752



do 30. 9. Litomyšlení - rodinný program který vás provede zámeckým návrším, pracovní listy 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
do 28. 8. Prázdniny ve vesmíru - pohybové aktivity, postřehové hry, tvůrčí aktivity, kulinářské aktivity, výlety • Dům Naděje • Út-Pá 8-13
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. do 9. 8. Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy - výstava historických vozidel, vyjížďka, doprovodný program • Státní zámek Litomyšl
od 25. 8. do 27. 8. Prodej vyřazených knih • před městskou knihovnou • 8.30-16.00
od 5. 9. do 6. 9. Mint market - designové trhy s originální módou, šperky, doplňky a delikatesami • Toulovcovo náměstí • So 10-18, Ne 10-15
od 15. 8. do 16.  8.              Bederní svaly a tekutinové tělo, uvolněná záda - dvoudenní kurz • Centrum Spontanea • So 10.30-18.00, Ne 8.30-16.00
od 21. 8. do 30. 8.              Carpaccia menu • Hotel Aplaus • 11.00
do 29. 8. Letní komentované prohlídky městem Litomyšl - s průvodcem, 90 Kč/osoba • sraz u infocentra na Smetanově náměstí • Pá 16.00, So 11.00

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
So  8. 8. od 20.00  Film naživo: Amerikánka - film ČR, drama, 90 min, 149 Kč
St 12. 8.  V síti 18+ - film ČR, dokumentární, 100 min, od 18 let, 100 Kč
Čt 13. 8. od 17.00  Kino pro seniory: Léto s gentlemanem - film ČR, komedie/romantický, 100 min, 60 Kč
Čt 13. 8.  Vzpomínky na Itálii - film Velká Británie/Itálie, komedie/romantický, 95 min, 120 Kč
Pá, So 14., 15. 8.  Démon zatracení - film USA, horor, 95 min, 120 Kč
St 19. 8.  Večer pro dámy: Casting na lásku - film ČR, romantický/komedie, 85 min, 120 Kč
Čt, Pá, So 20., 21., 22. 8.  Šarlatán - film ČR/Irsko/Polsko/Slovensko, drama/životopisný, 130 Kč
St 26. 8.  Proxyma - film Německo/Francie, drama, 110 min, titulky, 100 Kč
Čt, Pá 27., 28. 8.  Ava: Bez soucitu - film USA, drama/thriller, 100 min, titulky, 120 Kč
So 29. 8. od 20.00  Film naživo: Vosto5: Pérák - na jméně nezáleží, rozhodují činy! - film ČR, drama/komedie/akční, 95 min, 149 Kč
Út, St, Čt  1., 2., 3. 9.  Štěstí je krásná věc - film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  8., 9. 8.  Scoob - film USA, animovaný/komedie/rodinný/dobrodružný, 95 min, 120 Kč
So 15. 8.  Trollové: Světové turné ve 3D - film USA, animovaný/komedie/rodinný/muzikál, 95 min, 140 Kč
Ne 16. 8.  Trollové: Světové turné - film USA, animovaný/komedie/rodinný/muzikál, 95 min, 120 Kč
So, Ne 22., 23. 8.  Hurá do džungle - film Mauricius, animovaný/rodinný, 95 min, 120 Kč
So, Ne 29., 30. 8.  Křupaví mazlíčci - film USA/Španělsko, animovaný/rodinný/dobrodružný/fantasy, 105 min, 120 Kč

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU
Ne  9. 8. od 20.30  Spiderman: Daleko od domova - film USA, akční/sci-fi/dobrodružný, 130 min, 50 Kč
Ne 16. 8.  od 20.30   Případ mrtvého nebožtíka - film ČR, komedie/krimi, 100 min, 50 Kč
Ne 23. 8.  od 20.15 Tajný život mazlíčků 2 - film USA, animovaný/komedie/rodinný, 90 min, 50 Kč
Ne 30. 8. od 20.00 3Bobule - film ČR, komedie, 105 min, 50 Kč

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ, SMETANOVO NÁMĚSTÍ Začátky promítání ve 21.00
Ne 2. 8.  Hodinářův učeň - film ČR/SR, pohádka, 105 min, vstupné dobrovolné
Po 3. 8.  Teroristka - film ČR, komedie/drama, 100 min
Út 4. 8.  Afrikou na pionýru - film ČR, dokumentární/road movie, 110 min
St 5. 8.  Na střeše - film ČR, drama/komedie, 105 min
Čt 6. 8.  Poslední aristokratka - film ČR, komedie, 110 min

29. 8. So 9.30-22.00 DOKUzahrady - oslava autorského dokumentu, workshopy, promítání, hudba • Státní zámek Litomyšl - zámecká zahrada
11.00 Formanský den - II. memoriál Miloše Glänznera • Smetanovo náměstí, od 13.00 soutěže a program na Suchém rybníce tel. 461 614 900
13.00 Festival hudby Bez ambicí. - občerstvení včetně veganského zajištěno, vstupné dobrovolné • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu
19.30 Na stojáka live - vystoupí R. Petráš, R. Nedvěd, P. Tomeš, 220 Kč předprodej / 250 Kč na místě • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
20.00 akce/prezentace - zakončení výstavy a společná Performance • Galerie Pakosta (street gallery) tel. 732 825 540
22.00 Be The One - dance & club music, dj Giacomo, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
23.00 Afterpárty BEZambicí - dj Hello Marcel, 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

30. 8. Ne 15.00 Kouzelná školka: Michalovi mazlíčci - představení pro děti, vstupné 230 Kč dospělí, 170 Kč děti • Smetanův dům tel. 461 613 239
1. 9. Út 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
2. 9. St 16.00-19.00 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči, Prof. MUDr. Cyril Hőschl • Zámecké návrší tel. 461 653 333
3. 9. Čt 19.00 Vizita - improvizované divadlo Jaroslava Duška, Pjéra la Šé´ze a Zdeňka Konopáska, 350 Kč • Smetanův dům tel. 605 147 812
4. 9. Pá 18.00 Hyperrealismus - vernisáž výstavy Anny Kahovcové |13| • Galerie Pakosta (street gallery) tel. 732 825 540

20.00 3045 mám tě rád Maruško + Horká krev - koncert, afterpárty, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
5. 9. So 9.30-12.00 Ornament - výtvarná dílna • dům U Rytířů tel. 461 614 765

10.00-22.00 Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
14.00-21.00 3. litomyšlská spacák párty - setkání milovníků pohody, příjemné hudby a spacího pytle • Státní zámek Litomyšl - zámecká zahrada
22.00 Lázeňská afterpárty - dj Magdida, 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

6. 9. Ne 10.00-15.00 Sousedská husička - hraje kapela Třehusk, soutěž Upeč třeba chleba, poukazy na husu v prodeji od 1. 8. v IC Litomyšl • Smetanovo náměstí

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

VÍCEDENNÍ AKCE

Vysvětlivky:
TPP = Toulovcovy prázdninové pátky
LDBT = Litomyšlské dny barokní tradice



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 a andělská vyhlídka • 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 17. 1. Cirkus v Litomyšli - výstava, která představuje svět cirkusu a rovněž cirkusové reálie se vztahem k Litomyšli • regionální muzeum • Út-Ne 9-17
do 30. 9. Stálá expozice v Městské obrazárně • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12, 13-17
do 31. 10. Krvavý román Josefa Váchala - nová sezonní výstava • Portmoneum - Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 2. 9. Plán B - výstava předních českých umělkyň a umělců, jejichž díla budou k vidění v litomyšlských ulicích a parcích • různá místa v Litomyšli
do 4. 10. Jakub Nepraš: Metropolia - výstava • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 17-18
do 29. 8. Antonín Střížek: Zdánlivá lehkost - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Čt-Ne 10-17
do 1. 11. Zámecká divadla rodiny Waldstein-Wartenbergů - panelová výstava v přízemních arkádách zámku • Státní zámek Litomyšl • denně 9-18
od 2. 8. do 29. 8. akce/prezentace - výstava Ateliéru performance prof. Tomáše Rullera (FAVU VUT Brno) • Galerie Pakosta (street gallery) 
od 8. 8. do 4. 10. Město-L - výstava, která prezentuje nejzajímavější architektonické projekty z Litomyšle a jejího okolí • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 28. 8. do 6. 9. Květy pozdního léta - tradiční letní výstava květin • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • denně 8-17
od 5. 9. do 30. 9. Hyperrealismus - výstava Anny Kahovcové |13| • Galerie Pakosta (street gallery) • 18.00

VÝSTAVY

1. - 2. 8.        So, Ne                                  Windsurfing - paddleboarding kemp - kurz pro začátečníky a mírně pokročilé • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
2. 8.                 Ne             9.00-16.00        Adventure golf: Litomyšl open 2020 - turnaj série Czech Adventure Golf Tour • Sportovní areál za Sokolovnou
8. 8.                 So              10.15                   Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Horní Ředice - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
                                             13.00                 Litomyšlský triatlon 2020 - 26.ročník tradičního triatlonu v Litomyšli - Nedošíně • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
8. - 9. 8.       So, Ne                                  Windsurfing - paddleboarding kemp - kurz pro začátečníky a mírně pokročilé • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
15. 8.           So          10.15                   Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Rohovládova Bělá - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
28. 8.              Pá              17.00                  Decimuž 2020 / memoriál Huberta Stratílka ml. - závod pro všechny jehož náplní je desetina velkého triatlonu • Plovárna Litomyšl
29. 8.          So          10.15                   Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Lanškroun - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén a koupaliště, tel.: 461 315 011
Krytý bazén je do 31. srpna uzavřen.
Plovárna otevřena dle počasí denně od 9.00 do 20.00.
Nabídka jógy, výuky plavání a cvičení ve vodě o letních prázd-
ninách - více info na tel. 606 051 995.
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, plážová volejbal, adventure golf, pétanque.
www.areal-sokolovna.cz

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

• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping
• Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping
Teens, Hýbánky, Sportík) • Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
www.stratilek.cz/spinning.html

SPORT, CVIČENÍ

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

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

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

Aktuálně v nabídce: Bonusová knížka „Užijte si Litomyšl“ se spoustou slev a výhod 

Aktuální přehled vstupenek v předprodeji: www.ticlitomysl.cz/vstupenky

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 21. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci
akce pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace
včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu, na www.litomysl.cz. Změna programu vyhrazena.

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          1. 8.                    Nábřežní jazzová pouť – letos již pojedenácté zpříjemní první srpnový víkend Nábřežní jazzová pouť
CHEB                           1. - 2. 8.                 Wine & Fresh food festival – 2. ročník gastronomického festivalu – live show vaření, široký výběr gastronomie, bohatý program 
JINDŘICHŮV HRADEC     29. 8.                      Trubadúr – operní představení na III. nádvoří st. hradu a zámku v Jindřichově Hradci 
KUTNÁ HORA                    22. - 30. 8.         Mezinárodní hudební festival – 13. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora
POLIČKA                      8. - 9. 8.               Ozvěny festivalů České inspirace – kapela Paní věší prádlo, Námořnická pohádka pro děti – divadlo JOJO • Centrum B. Martinů 
TELČ                                     21. - 23. 8.          Balóny nad Telčí – létání horkovzdušných balónů nad Telčí
TŘEBOŇ                              8. 8.                         Myslivecká Třeboň – celodenní program zaměřený na seznámení veřejnosti s myslivostí s tematickým trhem • Masarykovo náměstí

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz



PÁTEK 4. ZÁŘÍ
17.00 • zámecký pivovar – výstavní sál 
v Evropském školicím centru  
Zámecká sgrafita a jejich obnovitelé
1973–1989
vernisáž výstavy

18.30 • sraz na 1. zámeckém nádvoří
Smetanova výtvarná Litomyšl – Plán B
komentovaná prohlídka s kurátorkou Lenkou
Lindaurovou

20.00 • chrám Nalezení sv. Kříže 
Noční komentovaná prohlídka chrámu 
vč. projekce Metropolia Jakuba Nepraše 

20.00 • Music Club Kotelna  
Horká Krev + 3045 Mám tě rád Maruško
koncert místních legend

SOBOTA 5. ZÁŘÍ
od 10.00 
LITOMYŠL OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl • cirkus v ulicích • Jan Ka-
lina kreslí rychloportréty • kuličková dráha •
krajta Ernestýna • Becher zóna • lázeňské ob-
čerstvení • soutěž Lázeňské prameny • projekt
Najdi–přečti–předej • lázeňské lavičky a další… 

10.00 – 15.00 • Zámecký park 
Snídaně v trávě
přijďte na stylový lázeňský brunch – občer-
stvení zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou

10.00 – 15.00
• Radniční dvorek na Smetanově náměstí 
Nejen knihami se naplní Radniční dvorek
těšit se můžete na deskohraní pro malé i velké,
venkovní TeenSpace (komix a RPG hry, knižní
koutek) i Lázeňskou čítárnu pro dospěláky.
Právě zde bude projekt Najdi–přečti–předej.

10.00 – 18.00 • Toulovcovo náměstí 
Lázeňská design zóna 
Lázně ducha se spojili s MINT Marketem! 
Díky tomu vznikne velká design zóna, kterou
nesmíte minout! 

10.00 – západ slunce ulice F. Vognera 456
Open ateliér 
navštivte dětskou dílnu pod širým nebem, 
obslužte se v samoobslužné kavárně, nechte si
udělat obrázek v Hannah tattoo nebo si udě-
lejte radost v DOMA ateliéru Míly Gloserové 

10.00 – 12.00
• hlavní pódium na Smetanově náměstí 
Přijďte pobejt s Cimbálovou muzikou 
Jana Dostála a Václavem Žmolíkem
Lázeňský švihák Václav Žmolík si bude zvát 
na pódium zajímavé hosty – například Julianu
Fischervou, která je známá jako Maškrtnica.cz,
zakladatele MINT Marketu a malíře Zbyňka
Hanko, Ondřeje Kováře z Vulcanus gril, kaste-
lánku litomyšlského zámku Zdeňku Kalovou. 
Dopolední povídání doprovodí oblíbené písničky.    

10.00 – 22.00 • grilovací zóna v horní části
Smetanova náměstí 
Gril zóna VULCANUS
celodenní workshopy grilování, ochutnávky
i prodej grilovaných dobrot  

15.00
• letní scéna v parku u Smetanova domu 
Zlatovláska – divadlo eMILLIon 

13.00 – 15.00
• Městská galerie v domě U Rytířů
Galerie dětem: 
Výtvarné hrátky pro rodiny s dětmi
Přijďte experimentovat s netradičními nástroji,
porušovat tradiční výtvarné postupy a na
jednom formátu kombinovat různé materiály. 
Galerijní dvorek se na pár hodin promění 
ve výtvarný ateliér, kde je dovoleno téměř vše. 

13.00 – 17.00 • Regionální muzeum
Lázeňská cirkusová pohoda v muzeu 
sluneční lázně na terasách pod muzeem,
klaunské líčení, žonglování, balancování a další
cirkusové disciplíny

13.00 • hlavní pódium na Smetanově náměstí
Bee Band
přijďte si připomenout 20. a 30. léta, kdy 
světem hudby hýbaly rytmy jazzu a swingu

14.00 • chrám Nalezení sv. Kříže
Do všech koutů návrší 
prohlídka revitalizovaných budov na zámec-
kém návrší a míst, kam běžný turista nesmí 

14.00 – 21.00 • zámecký park 
3. litomyšlská spacák párty 
COOLturní zážitek umocněný vystoupením
místních i přespolních umělců – např. Uno Trio,
Sestry Věnečkovy, 375 metrů nad mořem,
Pavla Boučková, Only Two a další, večer ohnivá
show, přes den soutěže pro děti, malování 
na obličej, žonglování, jóga atd… 

15.00 • hlavní pódium na Smetanově nám. 
Litomyšlská účtenkovka 
losování výherců, kterým město Litomyšl
uhradí oběd, večeři či velkou svačinku

16.00 • hlavní pódium na Smetanově náměstí
Jarret 
kapela z drsného severu hraje něžný indierock

18.00 • hlavní pódium na Smetanově náměstí
Top Dream Company
jedenáctičlenná kapela, kterou charakterizuje
několik slov: funk, soul & groove – rozhodně
vám nedovolí jen tak sedět! 

20.00 – 22.00
• hlavní pódium na Smetanově náměstí
Machos Burritos 
večerní tancovačka na Smetanově náměstí

20.00 • chrám Nalezení sv. Kříže 
Noční komentovaná prohlídka chrámu
včetně projekce Metropolia Jakuba Nepraše

22.00 • Music Club Kotelna
Lázeňská afterpárty 

NEDĚLE 6. ZÁŘÍ 
10.00 – 15.00 • Toulovcovo náměstí 
Lázeňská design zóna 
MINT Market letos dvoudenní - nepropásněte! 

11.00 – 14.00 • Smetanovo náměstí
Sousedská husička 
pod nejvyšším stropem na světě  
Pečené husí stehno, červené zelí, karlovarský
knedlík – servírováno v hospodě s nejvyšším
stropem na světě. Koupíte-li si poukázku
v předprodeji, získáte jako bonus husí kaldoun
s játrovým knedlíčkem zdarma.   
Hraje poberounská hudební skupina Třehusk. 

11.00 – 12.00 • Smetanovo náměstí
Soutěž Upeč třeba chleba! 
Hospodyňky, tentokrát můžete předvést své
umění v pečení chleba. Přineste s sebou 
upečený chleba i s receptem.    

13.00 • Smetanovo náměstí
Vyhlášení vítězů o nejhezčí, nejchutnější
a celkově nejlepší domácí chléb 
v porot nebude chybět ani slavná bloggerka
Maškrtinca, prezident Gastroslavností
M. D. Rettigové a další vzácní hosté. 

VÍKENDOVÝ PROGRAM:
Lázeňské prohlídky zámku Litomyšl 
– památky UNESCO
Expozice Litomyšl – město kultury 
a vzdělanosti v regionálním muzeu
Cirkus v Litomyšli – výstava pro celou rodinu
o cirkusáckém životě, regionální muzeum
Retrogaming - výstava historických počítačů
a „pařanské doupě“, regionální muzeum
Račte vstoupit - interaktivní program 
v Rodném bytě B. Smetany 
Litomyšlení 
– dětský program na zámeckém návrší
Andělé na návrší – expozice na emporách
chrámu Nalezení sv. Kříže
Zámecké sklepení se sochami Olbrama
Zoubka a Srdcem pro Václava Havla  
Městská obrazárna
– druhé patro zámku Litomyšl
MĚSTO-L – dům U Rytířů
(v sobotu 5. září 2020 vstup zdarma)
Andělská vyhlídka
– z mezivěží chrámu Nalezení sv. Kříže
Muzeum domečků, panenek a hraček 
Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
White Gallery v nedalekém Osíku

Vstup na pouliční akce je zdarma, na vybrané
koncerty, prohlídky a do některých výstavních
prostor je třeba zakoupit vstupenku. 
Otevírací doby naleznete na www.litomysl.cz

Akci pořádá město Litomyšl ve spolupráci 
se Smetanovým domem Litomyšl, 
Zámeckým návrším, Regionálním muzeem v Litomyšli, 
Městskou galerií Litomyšl, Evropským školicím centrem,
Střediskem volného času Litomyšl a řadou dalších 
organizací a firem. Litomyšlská veselice se koná 
pod záštitou starosty Litomyšle Daniela Brýdla,
místostarosty Radomila Kašpara, 
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického
a prvního náměstka hejtmana Romana Línka. 
Změna programu vyhrazena! 

Litomyšlská veselice
aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností 4. – 6. září 2020



Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Děkujeme! Částka 23 000 Kč pomůže!
V sobotu 27. 6. 2020 Nadační fond manželů Po-
korných uspořádal charitativní bazárek, který
měl dát smysl věcem, které již ve skříni leží
ladem. Ve Vinotéce a vinárně U Mydláře se tak
vytvořil přímo „butik“ ještě stále krásného ob-
lečení. Ze zpětných spokojených reakcí žen
jsme tušili, že akce bude úspěšná. O to více nás
u srdce zahřálo zjištění, že částka, která se vy-
brala za pouhý jeden den byla 23 000 Kč! Tento
peněžitý obnos bude v plné výši věnován Ob-

čanskému sdružení hiporehabilitace Baneta.
Léčebné ježdění na koni může dál pomáhat
dětem s handicapem. 
Děkujeme všem, kteří věnovali oblečení do pro-
deje. Děkujeme i těm, kteří přišli a nakoupili.
Každá pomoc má smysl a my máme radost nejen
z vybrané částky, ale i ze smysluplné recyklace
oblečení. Pro více informací nás můžete sledovat
na Facebooku Nadační fond manželů Pokorných.
Za tým NF manželů Pokorných Hana Kopecká

NF Pokorných ve spolupráci
se Spolkem Patchworku Litomyšl
Vzpomínáte si na charitativní akci Lampiónový
průvod, která byla zaměřena na pomoc Dět-
skému centru Svitavy? Tehdy se nám společně
podařila vybrat krásná částka, kterou jsme pře-
dali a zároveň přislíbili podporu s vybavením
odloučeného pracoviště DC Svitavy - zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc tzv. „by-
tečky“. 
Ke spolupráci se nabídl Spolek patchworku Li-
tomyšl, kde se členky spojily a ušily nádherné
přehozy, povlaky na polštáře a hračky. Vše ladily

do konceptu „bytečků“, na které se jely předem
podívat. Po čtvrt roce jejich práce jsme vše spo-
lečně předali Drahomíře Votřelové, ředitelce DC
Svitavy, se kterou jsme projednali podstatu
a nezbytnost těchto zařízení.
Tento článek bychom rádi věnovali jako podě-
kování Spolku patchworku Litomyšl za to, že se
toho se ctí ujmul a jejich výrobky budou dělat
radost spousty dětem a vytvoří jim dočasný
domov, který tak potřebují. Děkujeme a těšíme
se na další spolupráci. Alena Brtníčková
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Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl

Vážení rodiče, v termínu 
od 1. do 4. září 2020 nabízíme ještě možnost 
dodatečného zápisu do těchto oborů:

OBOR TANEČNÍ nabízí dvě zaměření: 
1. Balet (základy klasického tance) nebo
2. Moderní a novodobý tanec
Výuku vede paní učitelka Pavlína Lipenská.

OBOR VÝTVARNÝ: 
Děti se v hodinách učí nejrůznějším výtvarným techni-
kám, pracují také s keramickou hlínou, textilem apod.
Výuka probíhá 1x týdně ve smíšených skupinách. 
Vyučujícími jsou Šárka Franková a Michaela Kotlárová.

OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ: 
Základem výuky tohoto oboru je tvořivá hra, jejímž pro-
střednictvím si žáci rozvíjejí pohybové, mluvní, herecké,
slovesné, hudební i výtvarné schopnosti. Učí se vnímat
druhé, vzájemně spolupracovat, tvořit s ostatními ve sku-
pině a přijímat nové zkušenosti a vědomosti. 
Výuka probíhá 1-2x týdně ve smíšených skupinách.
Výuku vede paní učitelka Jana Paulová.

Do tanečního, dramatického a výtvarného oboru přijí-
máme děti od pěti let.

OBOR HUDEBNÍ
Do hudebního oboru budeme přijímat pouze prvňáčky
a druháčky do tzv. přípravného studia.

K přijetí do ZUŠ je třeba, aby Vaše dítě vykonalo
talentovou zkoušku. 
K přihlášení dítěte a k rezervaci termínu prosím využijte
interaktivní přihlášku na našich webových stránkách.
Bude přístupná od 17. 8. 2020.

Novinky:
Pro děti od 3 let nabízíme v rámci doplňkové činnosti
zpívání ve sborečku „Pidihlásek“,  malým tanečníkům
doporučujeme „Tancovánky. 
Kontakty pro přihlášení: 
Pidihlásek: Lucie vavřínová: 
vavrilu@seznam.cz, 605 945 745
Tancovánky: Pavlína Lipenská: 
lipenska.pavlina@seznam.cz, 721 338 953

Další informace dohledáte 
na www.zuslitomysl.cz, 
případně na tel. 461 612 628

ZÁPIS
DO ZUŠ

PRODLOUŽENÝ

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
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Pozorování
hvězd 
V pátek 14. srpna se od  21 – 22.30 hod. usku-
teční pozorování meteorického roje Perseid
a planet Jupiter a Saturn ve hvězdářské pozo-
rovatelně na zahradě  areálu 2. mateřské školy
(ul. 17. listopadu). V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná.      J. Štefl, SVČ

Effatha 2020
Každoročně se sjedou do Litomyšle děti a mlá-
dež na kurz zpěvu. Effatha je biblické slovo ara-
mejského původu, znamenající „Otevři se!“
Letos se tedy otevře týdenní prázdninový kurz
zpěvu Effatha v Litomyšli, bude to už 27. ročník.
Kurz je připravený pro zpěváky od 9 do 25 let.
Děti využívají jeden den v týdnu k večernímu
veřejnému koncertu. Tentokrát budou zpívat
Žalmy se Slávkem Klecandrem ve čtvrtek 6.
srpna v kostele Nalezení sv. Kříže ve 20.00 hod.
Na koncertě uslyšíte několik žalmů různých hu-
debních žánrů, které se děti na letošním kurzu
naučí a zazní také zmíněné zhudebněné žalmy
Slávka Klecandra a jiné jeho písně s nimi rezo-
nující.
Během kurzu mají naprostí začátečníci i zkušení
zpěváci možnost pokročit v pěvecké technice,
získat zkušenosti s vícehlasem a přitom zažít
legraci při volnočasových aktivitách. Velký

důraz se klade na tvoření party napříč věkem
a zkušenostmi. Sbormistrem Effathy je Hanka
Fišerová, hlavním vedoucím je Roman Toušek
a o chod kurzu se stará celý tým zkušených ve-
doucích. Kurz končí závěrečným koncertem pro
rodiče a přátele dětí, který je otevřen i zájem-
cům. V kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli,
v sobotu 8. 8. 2020 v 17.00 hodin. Kurz zpěvu
je pořádán v úzké spolupráci s Církví bratrskou
- Novým kostelem v Litomyšli a Římskokatolic-
kým proboštstvím v Litomyšli. Koncert v kostele
Nalezení sv. Kříže je připraven spolu se Zámec-
kým návrším Litomyšl
Slávek Klecandr, zpěvák, skladatel a zakladatel
známé hudební skupiny Oboroh, kromě mnoha
jiných autorských písní zhudebnil také řadu
žalmů v doslovném znění podle Českého eku-
menického překladu Bible. 

Daniel Kvasnička

Filmy Naživo
V průběhu srpna se Kino Sokol připojí k diva-
delně-filmovému projektu Filmy Naživo. Ve spo-
lupráci s distribuční společností CinemArt
a vybranými divadelními soubory nabídneme
divákům jedinečný a neopakovatelný zážitek –
sérii divadelních představení zasazených do
unikátních prostředí mimo tradiční jeviště. To
vše se bude odehrávat „naživo” v reálném čase
– herci hrají, kamera snímá, divák v kině se dívá. 
Na co se můžete těšit? V sobotu 8. srpna svůj
příběh o vůli a naději, víře i zoufalství rozehrají
ve vyprázdněném prostoru kongresového cen-
tra O2 universum Tereza Ramba a Eliška Křen-
ková. Drama Amerikánka v režii Viktora Tauše
získalo ocenění na festivalu v Cannes a poch-
valné divadelní kritiky.  Poslední srpnová sobota
29. bude patřit známému souboru VOSTO5
a jeho akční, historické komedii Pérák: Na jméně
nezáleží. Rozhodují činy!, která přináší překva-
pivý alternativní výklad našich dějin. Sérii „ži-
váků“ zakončíme v sobotu 12. září představením
Tajný agent v podání Divadla Na zábradlí, které
se bude odehrávat v prostoru brněnského pod-
zemí, unikátního cihlového vodojemu z 19. sto-
letí. Inscenace Davida Jařaba vychází ze slavné
britské předlohy Josepha Conrada, situované do
Londýna přelomu 19. a 20. století. 
Každá projekce v Kině Sokol začíná ve 20.00
hod. a vstupné je 149 Kč. Dita Konečná

Slavnosti Prosecca na zámku

Vážení milovníci šumivých vín, kvalitní pouliční
gastronomie a zábavy. Dovolte nám prosím,
abychom Vás pozvali na náš food festival Slav-
nosti Prosecca, který se koná dne 15. srpna
2020 v krásných prostorách nádvoří státního
zámku Litomyšl. 
Náš festival Vám ve spolupráci s pečlivě vybra-
nými prodejci nabídne širokou nabídku pro-
secca z různých koutů slunné Itálie, a to
převážně z produkce malých či rodinných vinař-
ství. V nabídce také najdete vynikající domácí
limonády, alkonády a nejrůznější osvěžující kok-
tejly či fresh smoothies. 
Ke skvělému pití patří i dokonalé jídlo. Těšit se
můžete na pravé italské piadiny či těstoviny,
pizzu a seafood. Dalé také grilovaná masa, ty
nejlepší žebra a několik druhů vyladěných šťav-

natých burgerů.  K tomu všemu ještě třeba bel-
gické hranolky, domácí krokety, mexické tacos
a quesadilly, kanadské poutine, kubánské se-
ndviče a brazilské masové kuličky. Na své si
také přijdou milovníci sladkého, které jistě po-
těší rolovaná zmrzlina, mexické churros, mini-
koblížky, makronky a tartaletky a samozřejmě
vynikající káva. Máte intoleranci na lepek či lak-
tózu? Nevadí mistr Soyka se o vás postará. Pro
odvážné máme například i hmyzí pochoutky.
Vše bude v degustačních porcích, takže můžete
v klidu ochutnávat i od vícero stánků najednou. 
Dámy jistě ocení také přítomnost stánků
s módou, doplňky a také kosmetikou. Náš fes-
tival je ECO friendly a příznivce ekologie určitě
potěší stánek zaměřený na zero waste. Pro
celou plejádu budete muset naše slavnosti nav-
štívit a sami ochutnat!   
Nebojte se sebou vzít i Vaše malé ratolesti, za-
baví je Tulipánek Litomyšl, z.s.. Na programu
bude sabráž lahví, prezentace výroby prosecca
od manželů Zimolových a také hodně hudby.
O hudební kulisu se postarají zkušení djs Deffo
a Mylo Glenn společně s MC a trumpetistou Dave
Trumpeteer. Celý festival pak od 18.00 uzavře ta
nejlepší čtyřhodinová 90´s párty s DJ a moderá-
torem z Martinem Hovorkou z rádia Kiss.
Těšíme se na Vás na zámku a piknikové deky si
rozhodně vezměte sebou.

Rudolf Hauner

Divadlo Járy
Cimrmana
přiveze jiný titul

Vážení diváci, rádi bychom vás upozornili na blí-
žící se náhradní termín představení Divadla Járy
Cimrmana. V pondělí 17. srpna od 19.00 hodin
ve Smetanově domě přivítáme prostřednictvím
divadla našeho největšího českého dramatika,
básníka, hudebníka, učitele, cestovatele, filo-
zofa, vynálezce, kriminalistu a sportovce své
doby Járu Cimrmana. Bohužel nepřijede s pů-
vodně avizovaným titulem, ale s titulem novým.
Z provozních důvodů Divadlo Járy Cimrmana
odehraje pohádku, která u dětí propadla,
Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Můžeme o tom di-
skutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme
s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se
proti tomu dá dělat. Vstupenky, které si diváci
zakoupili na původní termín produkce, zůstávají
platné i v tomto novém termínu, a to včetně se-
dadla a řady. Pokud vám náhradní termín nebo
změna titulu nevyhovuje, je možné zažádat
o navrácení vstupného. Přejeme vám příjemné
prázdniny. Leoš Krejčí

Letní kino 
Prázdniny se překlopily do své druhé poloviny.
V červenci nám počasí moc nepřálo, ale věříme,
že srpen přinese teplé večery, abyste si mohli
užít atmosféru letního kina bez zimních bund.
Program kina ve Sportovním areálu za Sokolov-
nou je pestrý, první neděli v měsíci promítneme
akční snímek se slavným komiksovým hrdinou
Spider-man: Daleko od domova, který se mimo
jiné natáčel v Praze. Jak se elitní detektivové
(Lukáš Příkazký, David Novotný, Hana Vágne-
rová) vypořádají se zapeklitým případem se do-
zvíte v české krimi komedii Případ mrtvého
nebožtíka naplánované na neděli 16. srpna.
Nejen pro děti, které nemají brzkou večerku,
máme 23. srpna připravené pokračování úspěš-
ného animovaného filmu Tajný život mazlíčků 2.

Věříme, že poslední srpnovou neděli uděláme
radost všem fanouškům série z vinařského pro-
středí – třetí pokračování oblíbené české kome-
die 3Bobule od svého červnového uvedení do
kin vévodí žebříčkům návštěvnosti. 
Vstupenku (50 Kč) zakoupíte přímo na místě.
Těšíme se na viděnou. Dita Konečná
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Poslanci schválili zrušení daně z nabytí nemovitých
věcí… více na: www.consultvk.cz/realitní novinky

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
LITOMYŠL – pronájem bývalé kavárny 140m2 s let-
ním posezením 82 m2 v příjemném prostředí na
Smetanově náměstí. Klenbové na sebe navazující
prostory s malebnou letní terasou. Vlastní odečty
elektro, plynu a vody. Volné ihned. ENB G
Č. 1502                              Cena: první 3 měsíce zdarma
LITOMYŠL – prodej zděného bytu 3+1 s balkonem ve
III.NP zděného domu na ulici U Školek. Byt je v pů-
vodním stavu k rekonstrukci dle Vašich představ.
Možnost dokoupení garáže v sousedství. Klidné
místo k bydlení. ENB D/180
Č. 1556                                                    Cena: 2 500 000 Kč
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
LITOMYŠL – prodej zděné garáže v lokalitě Cihelna.
Garáž v minulosti sloužila jako sklad. Zastavěná plo-
cha 18 m2. Výklopná vrata, elektroinstalace. 
Č. 1554                                                           Cena: 268 150 Kč
OSÍK – prodej pozemků k bydlení (možný výběr ze
7) v nově vznikající zástavbě v centru obce. Výměra
parcel od 1 100 m2 - 1 400 m2. Nyní probíhá  příprava
sítí (plyn, elektřina, veř. vodovod a kanalizace),
včetně příjezdové komunikace. Výhodná poloha
v obci pro bydlení na vesnici a v blízkosti města Li-
tomyšle.
Č. 1534                                                         Cena: 1 200 Kč/m2

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 – ZÁHRAĎ (SUCHÁ):
Prodej slunného pozemku o celkové výměře
8 161 m2 pro pobyt, sport a rekreaci na polosamotě,
v blízkosti města Litomyšle. Elektřina a veř. vodovod
na pozemku. Dojezd do Lit. – cca 3 km, lze i busem.
Č. 1384                                                     Cena: 1 595 000 Kč 
BOHUŇOVICE – pronájem haly 20x40 m2 (zast. plo-
cha: 800 m2) pro skladování v areálu ZD na okraji
obce. Stavba disponuje trojími vraty o vel. cca 4x4 m.
Možnost užívání technické váhy u objektu. Volné
ihned.
Č. 1489                                        Sleva na: 12 000 Kč/měs.

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

Filmový festival Doku Zahrady
Poslední srpnovou sobotu 29. 8. se koná druhý
ročník jednodenního filmového festivalu Doku
Zahrady, který v zeleni zámecké zahrady oslaví
český autorský dokument. Pořádám akci spolu
se Zámeckým návrším a dalšími lidmi, kteří pro
vás tuto událost nadšeně připravují. Letos je
festival o něco bohatší než první ročník.
Vít Klusák, dokumentarista a dlouholetý učitel
na Katedře dokumentární tvorby FAMU, v mas-
terclass na své autorské reportáži představí zá-
kulisí svého natáčení a předá své zkušenosti
a platné obecné rady začínajícím filmařům. Re-
portáž je z filmu Film jako Brno, který vznikal na
nacistickém pochodu v Brně s jeho FAMU stu-
denty. S Brit Jensen, audio dokumentaristkou
dánského původu, jednou z nejlepších u nás, si
ve dvoudílném workshopu budete moci zaex-
perimentovat a zadiskutovat. Připravila pro vás
Live experiment: Rozhovor - ticho a také The
free wish pool. O workshopech a programu se
více dočtete na našem připravovaném webu či
na facebookovém profilu a události akce.
Zážitkem bude sedět v posluchárně pod
stromy, kde můžete zavřít oči a zaposlouchat
se do intimních mikrohororů Jiřího Slavičínského
a Brit Jensen, kteří budou osobně přítomni
a zvou vás na premiéru jejich nového audiodo-
kumentárního seriálu Anatomie strachu. 

Vernisáž dokumentární fotografické série Ra-
dostná Nejistota Jiřího Pasze z Barmy vznikla
pro Amnesty International a je o realitě země,
o které se v médiích příliš mnoho nedozvíte. 
Zatančit si budete moci u klavíru místního mu-
zikanta  Dominika Veselého, který nás oblaží fil-
movými melodiemi a také rád zahraje a zazpívá
cokoliv na přání.
Doku Zahrady zakončíme letním kinem ve 20.30
hod. v prostoru za kavárnou Kočárovna, kde pro-
mítneme nejnavštěvovanější film roku, kontro-
verzní dokument V SÍTI, který naléhavým
způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání
děti na internetu a obrací predátorské taktiky
proti jejich strůjcům. Snímek uvede režisér Vít
Klusák osobně a těší se také na debatu po filmu.
Festival se bude odehrávat na trávníku vedle Ka-
várny Kočárovna, která nás bude hostit (kromě
piva, vína, kávy a limonád tu bude guláš, vege-
tariánské dobroty a dezerty), ale také v ní a nad
ní v Coworkingovém centru Zámeckého návrší. 
Na konci července spustíme pro účastníky
workshopů a zájemce o letní kino online nákup
vstupenek. Na letní kino bude možné zakoupit
si lístek (100,-) i na místě. Ostatní program je
zdarma. 
Těšíme se na Vás! Eva Lammelová, 

ředitelka festivalu Doku Zahrady 

Kouzelná školka – Michalovi mazlíčci
Dobrá zpráva pro naše nejmenší publikum.
Michal a jeho Kouzelná školka plná mazlíčků
přijede do Litomyšle v náhradním termínu v ne-
děli 30. srpna v 15.00 hodin. Michal v Mazlíčcích

představí svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti pro-
střednictvím tohoto představení budou cesto-
vat v prostoru i čase. S Michalem se přenesou
na klidné a prosluněné místo v pralese v Africe,
kde potkají představitele těch nejvyšších, nej-
odvážnějších i nejroztomilejších exotických zví-
řecích přátel. Pak už ale rychle zase zpátky
v čase do Michalova dětství a jeho dětského po-
kojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení ply-
šáci a hlavně spousta vzpomínek, do kterých se
vrátí spolu s dětmi v sále. Nemůže chybět zá-
bava, soutěže ani překvapení. A ještě jedna dů-
ležitá zpráva pro rodiče na konec. Vstupenky,
které si diváci zakoupili na původní termín pro-
dukce, zůstávají platné i v tomto novém ter-
mínu, a to včetně sedadla a řady. Těšíme se na
vás. Leoš Krejčí

Dětská herna
1. červenec 2020 – 17. leden 2021 v muzeu
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

CENTRUM CHYTRÝCH FASÁD s.r.o.,
společnost se zaměřením na odvětrané fasády, revitalizace rodinných a bytových domů,
hledá pracovníky na pozice:

• STAVEBNÍ TECHNIK 
• ROZPOČTÁŘ/KA
Profesní požadavky: 
• VŠ/SŠ stavebního oboru
• Praxe SŠ min. 5 let, VŠ 3 roky 
• Znalost rozpočtových programů RTS, uživatelská znalost MS Office
• Sociální a manažerské dovednosti pro komunikaci s projekčním týmem a klienty
• Komunikativnost ve vztahu k zákazníkovi
• ŘP sk. B

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení formou 
motivačního programu, příjemné pracovní prostředí, 
perspektivní práci, zaměstnanecké benefity. Nástup dohodou.

Kontakt: dvorakova@chytrefasady.cz, tel: 724086402
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Litomyšlská veselice aneb (b)láznění
se špetkou gastroslavností
4. – 6. září 2020
I my v muzeu se rádi připojíme k městské veslici
a připravíme program pro všechny, kdo se rádi
baví. V sobotu 5. září od 13 do 17 hodin se na vás
tradičně těšíme na slunečních terasách pod
muzeem, kde na vás čeká Lázeňská cirkusová
pohoda v muzeu – sluneční lázně, klaunské lí-
čení, žonglování, balancování a další cirkusové
disciplíny. V případě deštivého počasí se akce
přesune do muzejního ateliéru a cirkusové
herny.
Navštívit můžete také další naše objekty, kde na
vás čekají zajímavé výstavy a programy.
Hlavní budova muzea
Retrogaming – výstava historických počítačů

a „pařanské doupě“.
Cirkus v Litomyšli – výstava pro celou rodinu
o cirkusáckém životě a lidech od „kulaté práce“.
Expozice Litomyšl – město kultury a vzděla-
nosti s dětskou expozicí domečků Račte vstou-
pit.
Rodný byt Bedřicha Smetany
Račte vstoupit a Muzicírování s Bedříškem – in-
teraktivní programy, které vám přiblíží život
slavného skladatele.
Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Krvavý román Josefa Váchala – výstava věno-
vaná jedinému dílu – nejznámějšímu tisku Jo-
sefa Váchala s podtitulem Studie kulturně
a literárně historická. Renata Kmošková

Vydejte se
po stopách Židů 
Zažijte poutavý výklad a navštivte místa, kde žili
členové litomyšlské židovské komunity. Po-
znejte budovy, kde bydleli, měli své obchody či
se scházeli za zábavou. Ve speciální dvouhodi-
nové prohlídce s průvodkyní Dagmar Burdovou
můžete poodhalit něco z pozapomenuté histo-
rie Litomyšle. Třeba navštívit památník litomyšl-
ských obětí holocaustu, v místě, kde stávala
šedesát let litomyšlská synagoga a dozvědět se
historická fakta spjatá s tímto místem a osu-
dem zdejších Židů.
Tuto speciální prohlídku lze pro skupiny rezer-
vovat kdykoliv.  Pro širokou veřejnost jsou vy-
psané prohlídky „Po stopách Židů v Litomyšli“
v rámci Dnů památek, tj. 12. 9. a 13. 9. 2020 vždy
od 11 hod. od infocentra na Smetanově náměstí.
I pro vypsané prohlídky je doporučena před-
chozí rezervace a jsou zpoplatněny.
Prohlídky je možné objednat v informační cen-
tru telefonicky 461 612 161 nebo e-mailem ic@li-
tomysl.cz. Blanka Brýdlová

Zájezd Kroužku 
Jihočechů
Kroužek Jihočechů v Litomyšli připravil na 23.
září půldenní zájezd do Rychnova nad Kněžnou,
kde navštívíme místní synagogu a prohlédneme
si kolowratský zámek a přiléhající církevní
stavby (kostel Nejsvětější trojice, Loretánskou
kapli, kapli Pražského Jezulátka a zvonici). Od-
jezd je ve 12 hodin ze Smetanova nám., proti
morovému sloupu. Cena zájezdu je pro členy
kroužku 100 korun, pro ostatní zájemce 150
korun. Přihlašovat se můžete u předsedkyně KJ
pí J. Kroulíkové, na e-mailu kjlitomysl@se-
znam.cz nebo u pokladní KJ pí P. Dosedělové,
mobil 736756181, e-mail PavlinaDosedelova
@seznam.cz. Jana Kroulíková

POZVÁNKY 

Divadlo Vizita
Srdečně zveme na improvizované divadlo Jaro-
slava Duška, Pjéra la Šé'ze a Zdeňka Konopáska
do Smetanova domu 3. září od 19 hodin.
Každé představení Divadla Vizita je premiéra.
Základem jsou slova a improvizované verbální
etudy.  Dušek však často připojuje i krátké po-
hybové a výrazové improvizace. Důležitou roli
má hudební složka. V současnosti jsou hlavními
hudebními improvizátory Vizity Pjér la Šé'z
a Zdeněk Konopásek.
„Popularita představení Divadla Vizita se drží
zřejmě díky umění aktérů pojmenovat jinotajem
současný stav, a to tak, že vám tečou slzy neuti-
chajícího smíchu, a přitom víte, že se ve vás už
na představení něco mění, že odejdete z divadla
jiní, tedy alespoň do té doby, než zapomenete na
ten mimosvětský zážitek kvůli svému vysilujícímu
životu. Na tu chvíli je to ale jako být v oáze upro-
střed pouště nebo pozorovat malé dítě, jak má
radost z triviálních věcí a o nic se nestrachuje.
Krása přítomnosti.“ Tereza Pavelcová, informuji.cz
Část výtěžku z prodeje vstupenek bude věno-
vána na podporu nově vznikající mobilní hospi-
cové péče Bílá holubice v Dolním Újezdě
(www.hospicholubice.cz)
Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuv-
dum.cz nebo prostřednictvím osobní návštěvy
Informačního centra Litomyšl, tel. 461 612 161. 

Mila Bohunická

Třetí ročník Spacák párty
Dobrý den, ahoj, jsme dva kamarádi, kteří před
třemi lety dostali nápad spojit lidi jenž mají rádi
pohodu, hudbu a spacáky stejně jako my. 
Spacák je totiž symbolem odpočinku a oddechu
od každodenních strastí. A tak pojďme spacáky
provětrat i mimo čundry a dovolené pod sta-
nem. 
Z nápadu se již stala tradice. A my Vás tak sr-
dečně zveme na 3. ročník Litomyšlské Spacák
párty. Která se uskuteční první víkend v září a to
v sobotu 5. září 2020 od 14 hodin v zámeckém
parku.
Sbalte spacáky, popřípadě i deky a vydejte se
za hudbou, zábavou pro děti i dospělé a odpo-
činkem za námi do parku, kde načerpáte pozi-
tivní energii.
Po celé odpoledne pro vás máme připravená
vystoupení domácích a přespolních hudebníků
v podání sester Věnečkových, kapel Uno Trio,
Only Two, Lucky Joke, 375 m.n.m. a dalších, ne-
tradiční hry pro malé i velké, doprovodný pro-
gram pro děti, workshopy, malování na obličej
či tetování hennou, barman show, samozřejmě
nebude chybět ani dobré jídlo a pití. S přícho-

dem tmy se poté můžete těšit na fireshow.
Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Vstupné dobrovolné.
Veškeré informace - program a aktuality se do-
zvíte na našich facebookových stránkách či na
stránkách www.spacak-party.webnode.cz . 
Mějte se spacákově. Těšíme se na vás. Organi-
zátoři Jirka, Martin, Magdaléna.

Magdaléna Rožková, foto: Ivan Krejza

Hledáme do týmu 
administrativního pracovníka/pracovnici
Náplň práce: administrativní pracovník/ce
– doprava, mechanizace, sklady

Požadujeme: aktivní znalost MS Office – excel, 
znalost účetnictví a programu POHODA výhodou
Místo pracoviště Cerekvice nad Loučnou
Své životopisy zasílejte na e-m hajkova@profistav.cz

Nástup možný od 1. 8. 2020
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POZVÁNKY 

Výstavy kočárků 
Srdečně vás zvu na dvě výstavy historických
kočárků. První stálou expozici najdete v Husově
sboru na Toulovcově náměstí v Litomyšli. Zde si
budete moci prohlédnout do konce října rozší-
řenou výstavu o kolébky a postýlky z dob minu-
lých.  Výstavu je možné navštívit kdykoli po
předchozí telefonické domluvě na tel.
604672854 nebo v úředních hodinách fary. Ve
Dnech evropského dědictví 12. a 13. září 2020

proběhnou komentované prohlídky této vý-
stavy. Druhou tematickou výstavu „Vše pro
dítě“, která již probíhá od 19. července, najdete
v Regionálním muzeu vesnice v Dolním Újezdu
u Litomyšle. Příští komentovaná prohlídka pro-
běhne dne 23. srpna 2020.  Tuto jedinečnou vý-
stavu můžete zhlédnout do konce roku 2020 v
otevíracích hodinách muzea (neděle 14 - 17
hodin). Renáta Glänznerová

Čtyři dohody a Pátá dohoda v Litomyšli
Již roky se vám nedaří sehnat vstupenky do
Klubu Lávka na představení Jaroslava Duška?
Nevadí. Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz a Zdeněk
Konopásek ve spolupráci s Klubem Lávka přije-
dou ve čtvrtek 12. listopadu 2020 do Smeta-
nova domu a zde odehrají divadelní představení
Čtyři dohody. Don Miguel Ruiz v nich odhaluje
zdroj omezujících názorů, které připravují o ra-
dost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři do-
hody, založené na staré toltécké moudrosti,
nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle
proměnit náš život v nový prožitek svobody,
opravdového štěstí a lásky. V pátek 13. listo-
padu nás Pátá dohoda zavede do hlubší roviny

našeho sebeuvědomování a navrátí nás k na-
šemu vrozenému pravému já. Toto pokračování
Čtyř dohod, které změnily životy milionům lidí
po celém světě, připomíná největší dar, kterým
se můžeme obdarovat-svobodu být sám sebou.
Obě představení budou tlumočena do českého
znakového jazyka. Vstupenky budou od
3.8.2020 k dostání on-line na www.smetanuv-
dum.cz nebo osobně v Informačním centru Li-
tomyšl. Pořadatelé (Rodinné centrum Litomyšl,
ŽIVOT pro a Smetanův dům) vám přejí krásné
léto a na podzim se těšíme na viděnou.

Za Rodinné centrum Litomyšl,
Petra Benešová

Pozvánka na II. ročník
Memoriálu Miloše Glänznera
V loňském roce jsme uspořádali I. ročník dne
2. listopadu jako Hubertovu jízdu. I když jsme
pro vás měli připravený pestrý doprovodný
program pro děti i dospělé, na nic z toho bo-
hužel díky nepřízni počasí nepřišla řada. I to
byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli akci
uspořádat v jiném období - a to poslední srp-
novou sobotu. Díky změně termínu jsme akci
i přejmenovali z Hubertovy jízdy (která se po-
řádá nejbližší sobotu k svátku sv. Huberta -

3.11.) na akci s názvem Formanský den.
Tato akce samozřejmě zůstává s dovětkem Me-
moriál, protože ji pořádáme na počest Miloše
Glänznera - našeho tatínka a uznávaného „ko-
ňáka“.
Tento II. ročník se tedy bude konat 29. srpna od
11 hod. na Suchém rybníku.

Předběžný program akce:
11.00 Zahájení Formanského dne průvodem
přes Smetanovo náměstí směrem k místu od-
počinku Miloše Glänznera. 
13.00 Soutěže vozatajů a jezdeckých koní na
Suchém rybníku. Doprovodný program pro děti
i dospělé zajištěn.
Postupně budeme informovat, ale můžete se
těšit na skákací hrad, možnost projížďky na po-
nících, drezuru koní, ukázku dravců atd. ...
A pozor! Od 17.00 nám k tanci a poslechu za-
hraje kapela Pendl. Po celý den akce je pro vás
zajištěné ve spolupráci s Hotel Aplaus Litomyšl
občerstvení. Budeme se na Vás moc těšit.

Aneta Glänznerová Fišerová
& Miloš Glänzner ml.

Řezání a tisk kněhoznaček 
podle J. Váchala
17. srpen 2020, 10.00–15.00 hod.
Josef Váchal zhotovil za svůj život
přes 400 návrhů exlibris, častěji je
však nazýval kněhoznačky (ozna-
čení knihy majitelem). Při výrobě
vlastního exlibris budete moci zažít,
co všechno tato grafická disciplína
obnáší. Zhotovíme vlastní grafický
návrh a vyzkoušíme techniky lino-
rytu a dřevořezu. Inspiraci budeme
čerpat z Váchalovy tvorby, ale

vlastní invenci se meze nekladou.
Nakonec vše vytiskneme na knihař-
ském lisu.
Na dílnu je nutné se předem přihlá-
sit na email klimesova@rml.cz nebo
na tel. 777 840 425. Kapacita 8
osob. Cena dílny 350 Kč včetně
vstupu do expozice. Portmoneum
bude otevřeno výhradně pro účast-
níky kurzu.

Hana Klimešová

Přijme zaměstnance na pozici: 

OBSLUHA 
CNC STROJŮ – LASER
Technologie zpracování tenkých ocelových plechů.

NABÍZÍME:
• stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
• rodinné prostředí malé firmy
• finanční ohodnocení dle předchozích 

zkušeností a přístupu k práci
• pro zájemce bez praxe v oblasti CNC strojů 

nabízíme zaškolení

POŽADUJEME:
• technické vzdělání nebo chuť se učit v oboru
• základní organizační schopnosti, pečlivost
• jednosměnný až dvousměnný provoz 

dle zakázek ve výrobě
• po zaučení samostatnost

KONTAKT:
LIMES Litomyšl s.r.o.
www.limes.cz
tel.: 776 571 496
email: nadvornik@limes.cz
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REAKCE ČTENÁŘŮ NA ČLÁNEK O VÝSTAVBĚ DÁLNICE D35

Křižovatku „Litomyšl - sever" nikdo nepotřebuje
Má-li se novým jádrem sporu ve městě stát
problematika dálniční křižovatky "Litomyšl-
sever", která by umožnila vozidlům z České Tře-
bové najíždět na dálnici u Kornic, dovoluji si
upozornit, že tuto křižovatku ve skutečnosti
nikdo nepotřebuje. Vyzkoušíte-li si zadat do li-
bovolné navigace trasy měst z našeho a ústec-
koorlického okresu směrem na Pardubice, Brno

nebo Olomouc, zjistíte, že přes Němčice
a kolem "Prokopa" vás navigace navede pouze
na trase Česká Třebová - Pardubice (a i tam je
to časově zhruba nastejno s trasou přes Ústí
a Choceň, o lákavější variantě cestovat z Tře-
bové do Pardubic vlakem ani nemluvě). Vez-
meme-li v úvahu, že:
se jedná o vozidla, která přes "Prokopa" jezdí

z České Třebové směrem na Pardubice už nyní
se nejedná o kamiony, protože nákladní vozidla
nad 12t z České Třebové přes Němčice jezdit ne-
smějí už nyní, je jasné, že de facto nikdo ten ná-
jezd nepotřebuje a jedná se jen o bouří ve
sklenici vody. Věnujme se raději společně tomu
zásadnímu a to je co nejdřívější stavba samotné
dálnice kolem Litomyšle.  Jeník Pikna

Dálnice bez sjezdu = více aut
kolem zámku a náměstí
Již nějaký čas se zabývám plánovanou dálnicí
kolem Litomyšle. Konkrétně sjezdem Litomyšl-
sever, který se dle aktuálních plánů s dálnicí
stavět nebude. Nemusím být dopravní expert,
aby mi při pohledu na mapu bylo zřejmé, že
část regionu Orlicko-Třebovska to vezme na
dálnici na Prahu přes město – kolem zámku,
školy, na světelnou křižovatku. Ostatně oprava
silnice od světelné křižovatky na Třebovou je ve-
dená jako „rekonstrukce dálničního přivaděče“.
Na jedné straně se tedy městu díky dálnici uleví
od provozu na současné „státovce“, na druhé
straně ale přibude doprava skrz město. Podle
studie, kterou jsem získal, se bavíme o stovkách
až tisících aut denně, která by tudy vůbec ne-
musela projet.
Jedním z důvodů tohoto nešťastného řešení je
žádost města Litomyšl (r. 2014) o výmaz celého

sjezdu, protože by přivaděč vedl mezi Litomyšlí
a Kornicemi. Důvodem byla obava z „rozdělení
města“. V prosinci 2019 si vedení města uvědo-
milo možné důsledky a podpořilo vybudování
křižovatky ve tvaru T, díky které by šlo ze severu
na dálnici najet, ale žádný přivaděč by neoddělil
Litomyšl od Kornic. Podpora tohoto řešení – ač-
koli z mého pohledu i tak vlažná – ovšem nara-
zila na nelibost okolních vesnic a především
spolku Živé Kornice. Ačkoliv je frustrace něko-
lika místních občanů pochopitelná, nemohou si
brát jako rukojmí několik tisíc obyvatel města.
Osobně považuji sjezd ve tvaru T za rozumné
řešení.
Dle informací od vedení města v územním plánu
sjezd stále je a může se kdykoliv v budoucnu
dostavět. Jak ale všichni víme, taková stavba se
nepostaví lusknutím prstu. Vedle toho město

věří, že se průjezd kolem zámku a školy drama-
ticky nezvýší. Podle pánů Brýdla a Kortyše bude
pro řidiče kratší cesta kolem Českých Libchav
(obchvat je ale stále jen na papíře) a zároveň je
v plánu cestu přes Litomyšl znepříjemnit po-
mocí radarů a retardérů. Nebyla by ale rozum-
nější snaha prosadit variantu bezpečnou pro
Litomyšl, namísto vyčkávání a následného há-
zení klacků pod nohy řidičům?
Další věc, kterou bohužel musím městu vy-
tknout, je nedostatečná komunikace směrem
k občanům. Ačkoli se tímto tématem zabývám
už pár měsíců a komunikuji s panem starostou,
je i pro mě celá situace stále nečitelná. Proto
bych uvítal, kdyby město o dění kolem dálnice
informovalo viditelněji a srozumitelněji. Články,
které na toto téma dosud vyšly, byly utopené
uprostřed Lilie a vyžadovaly opakované pře-
čtení. Přitom jde o kritickou stavbu pro všechny
následující generace. Dle mého názoru jde o věc
důležitější než cokoliv jiného ve městě, proto
každý posun či změna jednoznačně patří na
první stranu Lilie. Tomáš Veselík

Je toho spoustu, co jsme museli zvládnout
v této nelehké době v souvislosti s výskytem
koronaviru. Čelili jsme něčemu novému, co tu
ještě nebylo a co nás dost ovlivnilo a omezilo
v soukromém i pracovním životě. Veškerá čin-
nost dobrovolných hasičů byla pozastavena
(soutěže, kulturní akce, školení, práce s mládeží
atd.). 
Z našeho okrsku – Litomyšl se podílely jednotky
dobrovolných hasičů z Nedošína a Nové Vsi na
distribuci materiálu (roušky, respirátory,
ochranné obleky a desinfekce) ze skladů
v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli. Naše dvě
jednotky byly spolu s dalšími jednotkami
z okresu ve 12hodinovém režimu: směna na
místě + pohotovostní směna na telefonu. Tyto
dvě předurčené jednotky nejen rozvážely, ale
i třídily materiál ve skladu v Litomyšlské nemoc-
nici, který byl, i přes potíže s hasičskými auty,
dále distribuován v okrese, mnohdy až do rukou
občanů. Obě jednotky disponují zastaralou
a poruchovou technikou, která již není vhodná
pro takové zásahy a potřebují nové zásahové
vozy.  Proto prosím radu města o podporu
a pomoc v získání dotací k vylepšení techniky,
aby hasiči byli schopni vyjet a pomoci ve chvíli,
kdy to bude opravdu nutné.
Tato doba postavila dobrovolné hasiče před
nové úkoly. Spousta hasiček z našich sborů se
obětavě pustila do šití roušek sobě, známým,
seniorům, zaměstnancům ve zdravotnictví
a sociálních službách i našim kolegům v inte-
grovaném záchranném systému. Hasiči v Osíku
na pokyn starosty rozváželi roušky a dezinfekci

v obci a podíleli se i na převozu zdravotního
materiálu ze skladů.
Tím bych navázala na další nepříjemnost, kte-
rou byly povodně, které nás zasáhly v minulých
dnech. Byla nasazována jednotka JPO II z Lito-
myšle a jednotka z Osíka, které prováděly čer-
pání vody ze zaplavených sklepů, garáží,
průmyslových objektů, ale také z nemocnice.
Dále byli hasiči z Osíka přivoláni k řece Desínce,
kde zachraňovali děti z nafukovacího člunu,
který se převrátil za přítomnosti jejich matky.
Děti byly z vody vytaženy a událost byla pře-
dána Policii ČR. Jednotky z Nedošína, Osíka a Li-
tomyšle vyjely i k zaplaveným rampám v Orionu
v Nedošíně.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli
na spolupráci ohledně koronaviru, protože ne-
mocniční personál v Litomyšli si hasiče nemohl
vynachválit za koordinaci a obdivovali tyto
muže, že tuto aktivitu vyvíjeli na úkor svého vol-
ného času a zadarmo. Bohužel nebyl ani obmě-
něn personál nemocničního skladu, který třídil
zdravotnický materiál, jak bylo slibováno minis-
terstvem. Poděkování a symbolického daru se
teprve dočkali až od hasičů na „Slavnostím pře-
dání stuh na prapory sborů dobrovolných ha-
sičů za boj s COVID-19“.
Máme za sebou perné dny a doufáme, že dlou-
hou dobu se nic tak zlého nebude opakovat.

Za SDH Kornice, Litomyšl, Litomyšl – Lány, 
Nedošín, Nová Ves, Osík, Pazucha, Pohodlí,

Sedliště a Suchá starostka okrsku
M. Gregušová a okrskový výbor

Dobrovolní hasiči informují 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

•
•
•
•
•

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
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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 standardizo-
vanou 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 tuto chvíli poslední číslo, kdy je možná inzerce zdarma, bude 21. srpna. -red-

Tel. 737 470 720
TGM 1204, Litomyšl

(za autobusovým 
nádražím)

Potřebujete?
ZMĚŘIT OČI, 
NOVÉ BRÝLE

KOSMETIKA 
KRISTÝNA 
KUČEROVÁ

Zvu Vás do svého 
kosmetického salónu. 

Pracuji s přírodní 
kosmetikou Pevonia Botanica.

Nabízím také 
Lash Liftig & Lash Botox. 

Těším se na Vás. 

Kristýna Kučerová, 
tel. 736 114 167 

Partyzánská 1277, Litomyšl 
(nad železářstvím Andrlík).

UBYTOVÁNÍ VE ČTYŘHVĚZDIČKOVÉM HOTELU
RESTAURACE
LETNÍ TERASA

SÁL A 2 SALONKY
KONFERENCE, ŠKOLENÍ

SVATBY, OSLAVY
CATERING

DĚKUJEME HOSTŮM ZA PODPORU
V DOBĚ PANDEMIE

www.zlatahvezda.com
zlata.hvezda@lit.cz 

461 615 338

Dvě chovatelská
pozvání
na letošní veřejné akce litomyšlského spolku
chovatelů.
Po loňském vydařeném dětském dni připravu-
jeme pro vás a hlavně vaše děti podobné sou-
těžní a hravé odpoledne nazvané Ukončení
prázdnin se zvířátky, a to v sobotu  22.8. od 14
do 17 hodin. 
A jako každý rok i Chovatelskou výstavu, kterou
pro vás otevřeme v sobotu 19. 9. od 8 do 17
hodin a v neděli 20. 9. od  8 do 14 hodin.
Obě akce proběhnou v našem chovatelském
areálu v Litomyšli. 
Občerstvení zajištěno. Více informací na strán-
kách www.cschlitomysl.webnode.cz
Tímto Vás všechny srdečně zveme a těšíme se
na Vaši návštěvu. Členové ČSCH Litomyšl

kosmetický salón
Valentýnka

přibírá nové klienty. 
Provádím omlazování pleti 

a vyhlazování vrásek pomocí
RADIO FREKVENCE. 

Příznivé ceny. 

Pracovní doba dle objednání 
na tel. 739 699 609.

Na adrese Smetanovo nám. 77 
(v průchodu vedle 

drogerie DM).

KVĚTA ŠIMKOVÁ

mokrá, gellak, depilace

PEDIKÚRA

tel. 604 924 274
Smetanovo náměstí 130
vchod z ulice Mariánská
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velmi snadno eliminovat, a to správným výběrem netoxických produktů 
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přírodních olejů, kyseliny citrónové, sody apod.
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Nabízíme:

• Možnost uložení zeminy, asfaltu, betonu a cihel

v recyklačním středisku

• Možnost přistavení kontejnerů včetně odvozu

do recyklačního střediska Tramon

• Pronájem kontejnerů (možnost zapůjčení ZDARMA)
2x SCANIA XT450 8x4 souprava – nosnost 30t
1x DAF LF290 – nostnost 12t

• Prodej zeminy a recyklátu (betonový, asfaltový, cihelný)

• Možnost prodej kameniva – frakce:
0/2N, 0/4, 0/4N, 2/4 POD, 4/8, 4/8 POD, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 
32/63, 0/32, 0/32N, 0/63, 0/63N, 0/125, 63/125N, MZK

• Možnost prodeje písku

• Možnost deponie pro stavební firmy (neomezené množství)

• Recyklace inertního odpadu

• Zemní a výkopové práce
CAT 323 – pásový bagr, CAT 962 – kolový nakladač
BOBCAT T590 – pásový nakladač, BOBCAT E20 – minibagr + kladivo

• Možnost drcení a třídění na strojích POWERSCREEN
H6203R – H Range Screen, Premiertrak 400X – mobilní drtící zařízení
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Za účasti předních motokrosových jezdců
z MS odstartoval český šampionát!
Tak konečně se naši motokrosoví příznivci do-
čkali, když sedmidílný překopaný kalendář
MMČR (kvůli Covid-19) začal až 28. června prv-
ním závodem v Dalečíně (Vysočina) a hned
týden na to se karavana závodníků přesunula
do jihočeské Kaplice. Letošní vedoucí jezdec MS
třídy MX2 - tovární pilot rakouské stáje Red Bull
KTM Tom Vialle z Francie vede český šampionát
po dvou podnicích (v Evropě mistráky stojí!),
když vyhrál v Dalečíně, v Kaplici byl druhý. Loni
bronzový Jonáš Nedvěd z Orion Racing KTM
Teamu se zranil těsně před mistrovstvím, a tak
akcie týmu převzal v této skupině teprve 17letý
Petr Rathouský, jedoucí navíc na slabší stopě-
tadvacítce, a zde to bere jako velkou zkušenost
v tvrdé konkurenci. 
Bývalý vicemistr světa v MXGP Němec Max Nagl,
startující za český HAAS Team, dominuje v nej-
silnější kubatuře MX1, když v Kaplici se musel
sklonit před 7. mužem letošních světových ta-
bulek MXGP Arminasem Jasikonisem z Lotyšska
(tovární Husqvarna), který ovšem v Dalečíně
chyběl. Nová akvizice Orionu - dvojnásobný
mistr Rakouska a vicemistr Německa - Pascal
Rauchenecker je v seriálu na skvělé druhé po-
zici, když byl nejprve stříbrný, potom bronzový.

Zkušený matador Orionu - Petr Bartoš je v MX1
dvanáctý (jednou nedojel), ale kraluje ve Vete-
ránech, kde prozatím nenašel přemožitele. Loň-
ská vicemistryně ČR Barbora Laňková má letos
velkou konkurenci rakouských dívek a z tohoto
důvodu je prozatím v klasifikaci čtvrtá - na třetí
stupínek ztrácí ale pouze 4 body.
Motokrosový kolotoč závodů hostí 26. 7. Jinín,
9. 8. Loket, 6. 9. Pacov, 20. 9. Opatov a 4. 10.
Petrovice, družstva proběhnou zase v Dalečíně
11. října. Za Orion Racing Petr Kovář

Český juniorský tým ovládl Duel in the Pool
Natálie Jandíková ze SportsTeamu Litomyšl byla
členkou tohoto úspěšného týmu.
O víkendu 18. - 19. července proběhlo v Maria
Enzersdorfu na předměstí Vídně mezistátní
utkání pod názvem Duel in the Pool. Po pauze
způsobené pandemií koronaviru šlo o první
větší mezinárodní mítink, kterého se mohli čeští
juniorští reprezentanti zúčastnit. Výběr českých
reprezentačních plavců se utkal s týmy Rakou-

ska a Slovenska. Kategorii mladších juniorů
český tým naprosto ovládl, když celkově s pře-
hledem vyhrál a vítězný pohár vybojoval jak
mezi chlapci, tak mezi dívkami. Pro Natálii to
byla tečka za působením v mateřském klubu
SportsTeam Litomyšl. Novou sezónu  Natálie
zahájí v novém klubu - Sport Club Plavecký
Areál Pardubice.  V novém působišti přejeme
hodně sportovních úspěchů. Karel Jandík

Krav Maga
Prázdniny jsou v plném proudu a ani my neza-
hálíme. Na konci června byl zakončen modelo-
vou situací druhý kurz pro začátečníky. Všichni
zúčastnění uspěli a s výzvou si poradili velmi
dobře, přestože kurz byl na dlouho přerušen
omezením v souvislosti s nákazou COVID-19.
V červenci a srpnu cvičíme venku každé pondělí
a na září chystáme další třídy jak pro začáteč-
níky, tak pro pokročilé a samozřejmě pro děti. 
Těšíme se na Vás! Přijďte udělat i Vy něco pro
své bezpečí!
www.litomysl.krav-maga.cz
krav-maga.lit@email.cz, tel: 739 584 548

Radek Hanzlík 

Plavecká škola
Ráček Litomyšl
Plavecká škola pro následující školní rok opět
připravuje nabídku plavání a cvičení ve vodě
téměř pro všechny věkové kategorie, muže
i ženy, zkrátka pro každého, kdo by se rád pra-
videlně zdravě hýbal a udržoval se tak v dobré
fyzické i psychické kondici a pohodě. V dopole-
dních hodinách máme opět naplánovanou po-
vinnou i nepovinnou výuku škol základních
i mateřských, kurzy pro batolata (od 6 měsíců
do 3 let), pravidelné kurzy VOŠ a SPGŠ Litomyšl,
cvičení ve vodě pro seniory, v odpoledních
a podvečerních hodinách plavání pro těhotné,
kurzy plavání pro rodiče s dětmi od 3 let až po
dospělé zájemce, aqua fitness a kondiční pla-
vání žáků z BK Litomyšl. Plavecký školní rok za-
hájíme již VE STŘEDU 2. 9. dopolední výukou
škol, od 12 h cvičením pro seniory a od 16 h cvi-
čením pro těhotné. V dalším týdnu od PONDĚLÍ
7. 9. plánujeme kurz batolat (včetně nováčků),
od ÚTERÝ 8. 9. od 16 h začneme odpolední
kurzy plavání (rodiče s dětmi, plavání hrou, zdo-
konalovací kurzy pro děti, mládež a dospělé)
a od 18:45 h aqua fitness. Podrobnější infor-
mace najdete na www.bazen-litomysl.cz nebo
na telefonu 606 051 995. Vzhledem k nedokon-
čeným předplaceným kurzům z jara 2020,
přednostně zařadíme do kurzů děti a dospělé,
kteří byli přihlášeni na jaře. Prosíme však o pí-
semné potvrzení na plaveckaskola@mslit.cz, že
v září 2020 do kurzů nastoupíte a společně do-
končíme chybějících 11 lekcí (u batolat a dospě-
lých 6 lekcí). Volná místa bychom rádi nabídli
dalším zájemcům. Na výuku jsme připraveni
a těšíme na celkem prostou věc. Přejeme si, aby
měl litomyšlský krytý bazén opět vodu a své
návštěvníky. K otevření Městského bazénu Li-
tomyšl by mělo dojít v úterý 1. září 2020, pro-
vozní doba pro veřejnost 6 – 21 h. Hezké
dovolené a pevné zdraví.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl  

Pozvánka na Decimuže
Vážení příznivci triatlonového sportu,
rádi bychom Vás pozvali na již 38. ročník závodu
Decimuž 2020 (Memoriál Huberta Stratílka
mladšího), který se tradičně uskuteční poslední
srpnový pátek, tedy 28. 8. 2020 na koupališti
v Litomyšli. Prezence závodu od 14.30 do 16.30
hod., start v 17.00 hod. 
Závodníci, neváhejte se registrovat on-line na
stránkách www.stratilek.cz/blog/decimuz-2020
nejpozději do 18. 8. 2020, později přihlášení
ztrácí nárok na pamětní tričko a občerstvení!
Parametry jsou nastaveny tak, aby je zvládl
každý - 400 m plavání, 18 km kolo a 4,2 km běh.
Jedná se o jednu desetinu populárního velkého
triatlonu zvaného Železný muž, odtud vznikl
název našeho závodu Decimuž.
Díky dlouholeté tradici je tento závod nazýván
setkáním generací. Pro ty závodníky, kteří  již
triatlon absolvovali (někteří všech 37 ročníků),

je to triatlonový sprint a zároveň pěkné zakon-
čení sezóny. Závod je tedy určen jak pro ama-
téry, tak pro závodníky s licencí. Věříme, že se
po roce opět sejdeme v hojném počtu, protáh-
neme svá těla a posílíme mysl! Vyhlášení vý-
sledků a posezení bude již tradičně na kurtech
za sokolovnou. Můžete se těšit na hodnotné
ceny (každá kategorie bude vyhodnocena
zvlášť dle věku) a skvělou atmosféru. Přijďte si
zazávodit nebo alespoň povzbudit startující, ur-
čitě nebudete litovat. 
Akce je podporována městem Litomyšl a koná
se pod záštitou náměstka hejtmana Pardubic-
kého kraje Michala Kortyše.
Bližší informace k závodu na www.stratilek.cz,
v Domě sportu Stratílek, oddělení Sport 2. patro
nebo pište na veronika.stratilkova@stratilek.cz

Těšíme se na Vás, za organizační tým
Veronika a Hubert Stratílkovi

Řádková inzerce
Prodám: krejčovskou panu, novou indukční
plotnu, oporu k vaně, domácí vysavač, obraz -
žně - sekáč s kosou 100 x 66 (olej), tel.
728260682 • Koupím gramofonové desky,
mimo vážné hudby, dechovky a lidovky. Děkuji
za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz • Koupím mosazný hmož-
díř, kávomlýnek nebo svícen. T-739307646 •
Prodám pěkný lustr replika secese zelený s mo-
tivy slunečnic na řetízcích. T-739307646
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Atletické
okénko
II. liga mužů už má za sebou dvě kola. První kolo
bylo v Litomyšli a měli jsme hlavně starosti
s přípravou stadionu na tak náročnou akci. Ří-
zení soutěže vyžaduje pro ligu technické vyba-
vení, které běžně nepoužíváme, navíc se
v Litomyšli opět běžely i tři km překážek s vod-
ním příkopem. Obstáli jsme nakonec po stránce
sportovní i pořadatelské. V Litomyšli startovalo
osm družstev mužů a devět družstev žen. Rádi
jsme na stadionu opět přivítali legendu čs. at-
letiky Jarmilu Kratochvílovou. Konečné pořadí
mužů bylo následující: 1. Čáslav, 2. AC Pardu-
bice, 3. Litomyšl, 4. Olymp Praha, 5. Ústí nad Or-
licí, 6. Hvězda Pardubice, 7. Jičín, 8. Aktis Praha.
Mezi ženami vyhrálo AC Pardubice před Čáslaví
a Nov. Městem nad Metují. Vítězové z našich řad
– Budig (dorostenec ze Sulkovce) vyhrál 100 m
za 10,86, Vilček poprvé v kladivu překonal pa-
desátimetrovou hranici (50,65), Baar vyhrál
trojskok a V. Kozák oštěp. Za vzorné uspořádání
jsme obdrželi děkovný mail z Českého atletic-
kého svazu, který bude mít i finanční efekt pro
náš oddíl.
2. kolo proběhlo po 14 dnech v Ústí nad Orlicí,
částečně narušené prudkým deštěm a násled-
ným výpadkem elektrického proudu. Zde jsme
nastoupili v silnějším složení než v domácím
prostředí a toto kolo jsme vyhráli. Své disciplíny
tentokrát vyhráli Budig (100,200), Brychta
(400), Baar (110 překážek) a opět V. Kozák
(oštěp) a Vilček (kladivo). Zejména skupina na-
šich vrhačů přispěla největším počtem bodů
k vítězství družstva. Pořadí se poněkud promí-
chalo: 1. Litomyšl, 2. Čáslav, 3. Olymp Praha, 4.
AC Pardubice, 5. Aktis Praha, 6. Hvězda Pardu-
bice, 7. Ústí nad Orlicí, 8. Jičín.
V mládežnických kategoriích proběhlo 2. kolo
staršího žactva a chlapci v silnějším složení
opět uhájili 4. místo a děvčata stejně jako v 1.
kole skončila v Chrudimi sedmá. Zde také pro-
běhly krajské přebory ve vícebojích mládeže.
V pětiboji obsadil V. Voříšek 3. místo, i když zde
nejsou zařazeny jeho nejsilnější disciplíny, D.
Kubíček skončil pátý. Dorostenec Jirout si po-
prvé zkusil celý desetiboj, povedla se mu
stovka, výška a dálka, naopak mu nevyšly vr-
hačské disciplíny.
V Litomyšli jsme pořádali tradiční Jandíkův de-
setiboj. Zde vyhrál domácí Baar před Marečkem
z AC Pardubice a Hromčíkem z Univerzity Brno.
Pro fandy atletiky - kompletní výsledky všech
atletických soutěží lze nalézt na atletika.cz.

Petr Jonáš

Ženy budou opět bojovat v 2. lize
V sezoně 2019/2020 mělo družstvo žen Adfors
Basket Seccon Litomyšl premiéru v 2. lize žen
a nevedlo si vůbec špatně. Vždyť kromě suve-
rénního Bruntálu jsme se dokázali vyrovnat
každému soupeři, byť z toho výhra vždy nebyla.
Řadu utkání jsme ztratili až v koncovce nebo
v závěrečné čtvrtině, což lze přisuzovat i našim
chybějícím zkušenostem, které jsme jakožto
nováček a jasně nejmladší tým soutěže ani mít
nemohli. V březnu, kdy byly soutěže kvůli koro-
naviru přerušeny, nám patřila průběžná
6. příčka, která by nám zajišťovala setrvání

v soutěži i pro další ročník. Federace nakonec
rozhodla, že se z předčasně ukončených sou-
těží nebude sestupovat, a tak se mohou naše
ženy i se všemi fanoušky těšit na 2. ligu i v příš-
tím ročníku. Soutěž nám začne 19. září a bude
to start pěkně zostra, neb v prvním kole jedeme
na palubovku loni neporaženého Bruntálu. Dále
se utkáme s Olomoucí, Ostravou, Příborem,
Žďárem nad Sázavou, Poděbrady a Nymbur-
kem. Domácímu publiku se ženy představí po-
prvé na státní svátek 28. září, kdy je čeká
úvodní kolo Českého poháru žen.

Soupiska pro novou sezonu doznala několika
změn. Hned čtyři hráčky z loňského kádru už
náš dres oblékat nebudou, dvě ukončily své
hostování a dvě přerušily aktivní činnost. Těšit
se však můžeme na dvě nové tváře, zkušenou
pivotmanku a mladou křídelnici. Kádr se tak
lehce zúžil a bude pro nadcházející sezonu čítat
13 jmen.
Více informací o posilách, sestavě a novinkách
z družstva žen, ale i celého klubu najdete na Fa-
cebookovém profilu @bklitomysl. 

Martin Šorf, předseda klubu

Tým je kompletní, hráči tvoří partu
Zní to možná až neuvěřitelně, ale už v tomto
měsíci vyjedou hokejisté poprvé na led. Už nyní
je jasné, kdo v dresu s lilií na prsou nastoupí za
A-tým, a zároveň i to, kdo opustil litomyšlské
řady. Známé jsou také přípravné zápasy, a do-
konce byl zveřejněn i rozpis soutěže. 
„V prvním červencovém týdnu jsme zakončili
letní přípravu prvním ročníkem nohejbalového
turnaje HC Litomyšl Cup. Chtěl bych tímto po-
děkovat všem hráčům a partnerům za povede-
nou akci a doufáme, že se nám podařila utužit
parta tak, abychom na podzim na ledě předvá-
děli dobré výkony a hokej v Litomyšli fanoušky
bavil,“ sdělil trenér A týmu Jakub Bažant. Ten
také prozradil, kdo opustil řady litomyšlského
týmu. „Jedná se o Tomáše Mečiara, Karla Navrá-
tila, Víťu Křesťana, Davida Hejtmánka, Davida
Voženílka a Honzu Vacka,“ upřesnil Jakub Ba-
žant. Současný kádr čítá tři gólmany, osm

obránců a čtrnáct útočníků. Další tři hráči jsou
pak v širším kádru. Skvělou zprávou pro fanou-
šky je, že patnáct hráčů patří mezi kmenové
hráče Litomyšle. Kompletní soupiska bude brzy
zveřejněna na webu HC Litomyšl. Pro aktuality
pak sledujete facebookový profil.
Co se týká přípravy, tak první zápas se odehraje
na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
30. srpna. Soupeřem bude HC Polička. O týden
později se odehraje na zimním stadionu v České
Třebové turnaj O pohár starostky města Česká
Třebová. V sobotu 5. září se střetnou týmy HC
Kohouti Česká Třebová, HC Litomyšl, HC Ná-
chod a HC Stadion Nový Bydžov.  O dalších pří-
pravných zápasech budeme informovat na
webu a v příští Lilii. První soutěžní zápas ode-
hraje Litomyšl 27. září v Chotěboři a na domá-
cím ledě se představí 30. září v derby s Českou
Třebovou. Petr Šilar


