
Od září musíme ve vybraných 
místech opět nosit roušky

„Roušky zavádíme od 1. září plošně jen v epi-
demiologicky nejrizikovějších místech. Nic-
méně všude tam, kde se pohybuje mnoho
různých lidí a nejde dodržovat bezpečný od-
stup, roušky doporučujeme. Nyní je zásadní,
aby lidé nezapomněli, že virus mezi námi je
a jen tak nezmizí. Abychom nemuseli zavádět
celostátní opatření, musíme být nyní všichni
zodpovědní a obezřetní. Prosíme občany, aby
dodržovali základní hygienická pravidla – mytí

rukou, rozestupy od ostatních a roušky,“ uvedl
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Zavedení výše uvedených patření provázely
vyostřené debaty nejenom mezi politiky a od-
borníky. Po ohlášení původního návrhu došlo
za několik hodin ke zmírnění podmínek. Vzhle-
dem k nejasnostem, které panovaly v době
tisku tohoto vydání Lilie, připomínáme oblasti,
kde se podle původního návrhu roušky nosit
měly, ale nakonec nemusí.

Je tu čtvrtý 
ročník 
Litomyšlských
dvorků!
Od pátku 11. září do neděle 13. září se opět
zaplní litomyšlské dvorky hudbou, divad-
lem, výstavami i autorským čtením. Do bo-
hatého programu se opět velkoryse
připojila Městská knihovna Litomyšl, která
na pátek připravila na radničním dvorku
autorské čtení a výstavu z tvorby Jany An-
drlíkové, prodej vyřazených knih spolu
s projektem Najdi-přečti-předej a koncert
country-folkové kapely Bachadring. Pá-
teční program si užijí i nejmladší účastníci
festivalu, kteří mohou navštívit dvorek Ro-
dinného centra a připojit se k charitativ-
nímu setkání s výtvarnou dílnou nebo
dvorek Školamyšle, kde na ně čeká vedle
výtvarné dílny i malé občerstvení od míst-
ních žáků. Podvečer bude patřit Rudovi
Hancvenclovi a jeho netradičním loutko-
vým pohádkám Karmen a O zvířátkách na
dvorku Augustovy tiskárny. Dramatický zá-
žitek vás bude čekat i na dvorku zámec-
kého pivovaru, kde svůj projekt LiStOVáNí
se stand-upovým vystoupením představí
Lukáš Hejlík.                                strana 9 >
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Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení epidemiologů od 1. září opět zavedlo povinné
nošení roušek ve vnitřních prostorách úřadů, městské i meziměstské veřejné dopravě, sociál-
ních zařízeních, jako jsou například domovy pro seniory, nemocnice a lékárny. Oproti původ-
nímu návrhu se roušky nemusí nosit ve školách, prodejnách, v kadeřnictvích, restauracích či
kavárnách.

Nošení roušek ve školách bude nově závislé na
aktuálním výskytu covid-19 v jednotlivých okre-
sech, pokud nebude hrozit riziko komunitního
šíření, žáci, studenti a pedagogové roušky nosit
nemusejí. Ministerstvo školství bude ve spolu-
práci s hygienickými stanicemi vydávat jednou
za čtrnáct dní v pátek prohlášení, v němž
budou uvedeny okresy, kde bude nutné ve ško-
lách nosit roušky. strana 11 >

Plán B bude ve městě do října
Letošní Smetanova výtvarná Litomyšl musela
v době příprav změnit původní záměry a přišla
s titulárním Plánem B. Výstava venkovních
objektů čtrnácti předních českých umělkyň
a umělců zaznamenala velký ohlas a vzbudila
rozruch. Pro zájem turistů ji proto organizátoři,
nadační fond Bohemian Heritage Fund a Měst-
ská galerie Litomyšl, prodlužují o více než
měsíc, do 4. října.
Od 2. července zaplnila Litomyšl díla předních
současných českých umělkyň a umělců, kteří
vystavili převážně zcela nová díla, jež propojilo
téma „naděje“, motiv jak hudebního, tak výtvar-
ného festivalu, a současně se mnohdy dotkla
i motivu koronaviru. „Oprášili jsme některá ho-

tová, ale v novém kontextu oživlá díla, a přede-
vším podpořili vznik zcela nových prací pro tuto
konkrétní příležitost,“ říká Lenka Lindaurová,
kurátorka výstavy a umělecká ředitelka nadač-
ního fondu Bohemian Heritage Fund.
Mezi vystavující umělce patří hvězdy starší
i mladší generace, za všechny jmenujme Jiřího
Kovandu, Jiřího Davida, Annu Hulačovou, Kate-
řinu Vincourovou, Matyáše Chocholu nebo Ri-
charda Loskota. Návštěvníci již bohužel neuvidí
díla Martina Daška a Vladimíra 518 spolu s Davi-
dem Vrbíkem, která byla vystavena na kratší
dobu. Všechna díla jsou však zdokumentovaná
v katalogu, který bude brzy k dispozici v Městské
galerii Litomyšl a infocentru.  strana 6 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starosta 
odpovídá
Nenašli jste v posledním vydání Lilie odpovědi
na otázky, které vás zajímají? Můžete nám je
poslat do redakční pošty, případně využít přímo
Starostovy odpovědny.

Úbytek včel v přírodě - bude město sázet
ovocné stromy a medonosné dřeviny?
Velmi děkuji za Váš dotaz. Také jsem se o tuto
problematiku zajímal, dokonce jsem uvažoval,
zda nezřídit „městské" včely, ale byl jsem ubez-
pečen, že v Litomyšli a blízkém okolí je snad
zatím včelařů, a tedy včelstev dost. Jsem
opravdu rád, že se mezi námi stále nalezne dost
našich spoluobčanů, kteří se touto krásnou
a bohulibou aktivitou jsou ochotni zabývat.
Nicméně k Vašemu dotazu: Ano, myslím, že by
to šlo a že se o to snažíme. Například u nemoc-
nice má vzniknout park, kam by se měly vrátit
ovocné stromy ve velkém. V rámci participativ-
ního rozpočtu a vítězného projektu „Stromy ži-
vota pro Litomyšlata“ chceme nabídnout také
výsadbu třešní ve starém sadu směrem na Kor-
nice. Před několika lety jsme s rodinou a se sou-
sedy za podpory města vysázeli alej ovocných
stromů kolem polní cesty vedoucí k židovskému
hřbitovu. Nicméně vždy tuto novou výsadbu je
nutno konzultovat s odborníky. Ale velmi rád
Váš dotaz předám dál právě kolegyním, které
mají výsadbu po městě na starosti, a budu ur-
čitě tuto myšlenku podporovat, neboť s ní plně
souzním.

Ostnatý drát na plotu koupaliště – mohl by
být symbol lágrů a diktatur odstraněn?
Děkuji za Váš dotaz. Máte určitě pravdu, že ost-
naté dráty do dnešní doby nepatří, alespoň do-
ufám. V minulosti se toto téma prý již řešilo.
Důvod, proč kolem koupaliště byl ostnatý drát
ponechán, není ani tak ochrana před případ-
nými neplatiči, ale je to ochrana před „nočním
opileckým koupáním“. Nicméně budu se s ko-
legy Vaší připomínkou určitě zabývat - já
osobně jsem pro odstranění ostnatého drátu
kolem plovárny. Snad jsou občané Litomyšle
i její návštěvníci natolik na výši, že se nezvaní
noční hosté nebudou snažit přes plot do bu-
doucna dostat.
Doplňující info: ostnatý drát byl již městskými
službami odstraněn po celé délce plotu od haly
Jiskra a kolem hřbitovní zdi. Naopak po délce
ulice Prokešova bude zanechán z důvodu velmi
nízkého oplocení.

S pozdravem Daniel Brýdl, starosta

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

Usnesení rady města
RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o pod-

mínkách provedení stavby na stavbu „Chodník
podél II/359 v Litomyšli“ s Pardubickým krajem
jako vlastníkem p. p. č. 2191/9 ostatní plocha
v katastrálním území Litomyšl. Smlouvou bude
dán městu souhlas s vydáním stavebního po-
volení na stavbu chodníku a veřejného osvět-
lení dle projektu zpracovaného společností
Prodin. Chodníkem zastavěné pozemky kraje
budou po výstavbě a zaměření převedeny bez-
platně do vlastnictví města.

RaM schvaluje podání žádosti CSP Litomyšl
v rámci „Mimořádného dotačního řízení MPSV
pro rok 2020 na financování zvýšených provoz-
ních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvi-
slosti s přijímáním karanténních opatření,
mimořádných opatření a krizových opatření
v sociálních službách v souvislosti s epidemií

covid-19“ a následné přijetí dotace v pravděpo-
dobné výši cca 300 tisíc Kč.

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu akce „Oprava výtlaku
z BT1, 2 do VDJ Benátky". Jako nejvýhodnější
byla vyhodnocena nabídka společnosti Vodo-
vody s.r.o za cenu 3. 199 844,34 Kč bez DPH.
RaM pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy o dílo s touto vybranou firmou.

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu akce „Vložkování ka-
nalizace v ul. Jiráskova“. Jako nejvýhodnější byla
vyhodnocena nabídka společnosti BMH spol.
s r.o. za cenu 977 690 Kč bez DPH. RaM pově-
řuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo
s touto firmou.               více na www.litomysl.cz

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva
města, které se uskuteční 22. září od 16.00 hod.
v zámecké jízdárně. Na programu budou majet-
koprávní záležitosti, změny rozpočtu města, ná-
vrhy na změnu územního plánu města a další
body. Přesný program bude zveřejněn týden
před jednáním na webu města. -az-

V letošním roce došlo ke zvýšení daně z nemo-
vitosti, což přinese do městské kasy o 10 mili-
onů korun více než v předchozích letech.
Radnice se zavázala tyto peníze použít pouze
na opravy městského majetku, které byly v mi-
nulosti podfinancované. Na co se nakonec pe-
níze ze zvýšené daně použijí? Kolik město letos
celkem plánuje vydat na opravy majetku? Na to
jsme se zeptali vedení města.
„Slib veřejnosti samozřejmě dodržujeme. Maje-
tek města je de facto majetkem všech občanů
Litomyšle a integrovaných obcí. Proto jsme
oněch deset milionů pro letošní rok použili a po-
užijeme na nutné opravy střechy tenisové haly,
dále na zlepšení infrastruktury autokempu Pri-
mátor a výměnu oken na III. základní škole.
Myslím si, že i symbolicky to ukazuje, že peníze
se neprojí v platech či podpoře projektů, z nichž
veřejnost nemá okamžitý či viditelný užitek. Pe-
níze putují na udržení sportovního vyžití, snahu
zlepšit podmínky pro turisty, kteří u nás utrácejí
peníze, a nutné rekonstrukce ve školství. Stejně
chceme postupovat i v příštím roce,“ uvedl sta-
rosta Daniel Brýdl.
Pro letošní rok je v rozpočtu na opravy měst-
ského majetku a rekonstrukce infrastruktury
vyčleněno téměř 50 milionů Kč. Mezi největší
projekty patří položení nového vodovodu, kana-
lizace a rozvodů elektřiny v autokempu Primá-
tor za pět milionů, kde se budou dělat také

terénní úpravy pro stanoviště a parking kara-
vanů. Veřejnost jsme již informovali o letních
úpravách mateřských škol, za pět milionů se
dohromady podařilo vybudovat novou výdejnu
jídla na zámecké školce, ZŠ v Líbánkách má
zase nově zrekonstruované sociální zázemí. Za
2,3 milionu také došlo k výměně oken na III.
základní škole.
Již dokončená je rekonstrukce lesní cesty k Ja-
novskému rybníčku, ta slouží nejenom cyklis-
tům a pěším turistům, ale také lesním
hospodářům. Na tento projekt za pět milionů
se městu podařilo sehnat dotaci ve výši 2,5 mi-
lionu z Programu rozvoje venkova.
V oblasti infrastruktury a místního hospodář-
ství se pro letošní rok plánují opravy vodovod-
ního řadu za 4,5 milionu, kanalizace za 1,3
milionu, nutné rekonstrukce chodníků za čtyři
miliony, dále nové veřejné osvětlení na Po-
hodlí, ve Fügnerově čtvrti a Partyzánské ulici
dohromady za deset milionů.
Zbytek výše zmíněné částky putuje na menší
opravy městských budov, například další fázi
oprav oken Smetanova domu za půl milionu či
nutné práce v bytových domech na Z. Kopala
za milion. V letošním rozpočtu vedení města
vyčlenilo také milion korun na likvidaci starých
hydrogeologických vrtů v okolí města, které by
v budoucnu mohly negativně ovlivnit čistotu
podzemních vod. -mv-

Na co se použijí peníze 
ze zvýšení daně?

Finanční úřad v Litomyšli zůstává
Na přelomu roku 2019 a 2020 jsme veřejnost
opakovaně informovali o záměru Finanční
správy na omezení provozu několika finančních
úřadů ve východních Čechách. V Litomyšli, Hlin-
sku, Holicích a Moravské Třebové od ledna le-
tošního roku funguje úřad v režimu 2+2. Pro
občany to znamená, že územní pracoviště v Li-
tomyšli je občanům přístupné standardně
v úřední dny, v pondělí a ve středu od 8 do 17
hodin, tedy minimálně dva dny v týdnu se
dvěma pracovníky. „V době zvýšeného náporu,
například při výběru daňových přiznání, bude
provozní doba úřadů rozšířena a pracoviště
budou personálně posílena," řekla již loni k zá-
měru na optimalizaci provozu generální ředi-

telka Finanční správy Tatjana Richterová. Vzhle-
dem k tomu, že jsou kanceláře v budově u ne-
mocnice k pronájmu, kontaktovalo nás několik
občanů s dotazem, zda se bude pobočka stě-
hovat na jiné místo či se bude zavírat.  Finanční
úřad na ulici J. E. Purkyně zůstává, přesouvá se
pouze do třetího patra. Jelikož je budova vyba-
vena výtahem, zůstává i nadále přístup na Fi-
nanční úřad bezbariérový. O využití dalších
částí budovy rozhodne její majitel. Vedení
města vyjádřilo potěšení z toho, že opakovaná
jednání s majitelem i Finančním úřadem do-
spěla ke zdárnému konci a občané budou moci
i nadále využít služeb úřadu v místě, kde jsou
zvyklí. -az-

Pozvánka
na jednání ZaM
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Předávání cen
města a koncert
pro všechny, kteří
pomohli během 
koronakrize

Necháme auta v garáži? Litomyšl se přidává
ke kampani na podporu ekologické dopravy

„Mám velkou radost, že se jako město úča-
stníme po boku dalších téměř 1500 evrop-
ských měst této iniciativy. V lokální kampani,
kterou jsme pojmenovali Litomyšl
chodí pěšky, se budeme občanům
snažit ukázat, že se po městě dá
pohybovat i jinak než autem. Chůze
či jízda na kole za dobrého počasí
neprospívá pouze životnímu pro-
středí, ale i našemu zdraví. Připravili
jsme proto k akci doprovodný pro-
gram, který je částečně zaměřen
i na elektromobilitu,“ vysvětluje
podstatu kampaně starosta Daniel
Brýdl a dodává: „Z naší strany se
samozřejmě nejedná o žádná naří-
zení. Není to snaha lidi předělávat či je do ně-
čeho nutit. Chceme vyvolat veřejnou diskuzi
a nabídnout vzájemnou osvětu, proto také na
městském webu od 16. do 22. září zveřejníme
speciální formulář, kde nám sami lidé budou
moci napsat, co jim v Litomyšli v oblasti do-
pravy chybí nebo co by navrhovali změnit.
Získaná data pak chceme použít například
pro tvorbu strategického plánu pro další roky.
Myslím, že Litomyšl je město krátkých vzdá-
leností, takže kolo či chůze mohou být častěj-

ším způsobem dopravy z bodu A do bodu B.“
Na co se můžeme v kampani Litomyšl chodí
pěšky těšit? Připraveny jsou odborné předná-

šky k bezpečnosti v dopravě pro ško-
láky i dospělé, ale například také
bezplatné testovací jízdy na elektro-
kolech. „Rádi jsme se k akci Litomyšl
chodí pěšky připojili a za Dům sportu
Stratílek nabídneme zájemcům tes-
tovací jízdy zdarma po Smetanově
náměstí, s naším instruktorem při-
pravíme i možné hromadné vyjížďky
po městě. Elektrokola budeme půj-
čovat 16. až 18. a 21. až 22. září od 10
do 17 hodin, také 19. září od 8 do 15
hodin, pokud si chcete tento mo-

derní dopravní prostředek zdarma vyzkoušet,
nezapomeňte si s sebou vzít dva doklady to-
tožnosti,“ zve veřejnost na část programu Ve-
ronika Samková Stratílková. Uskuteční se také
komentované prohlídky a přednášky o použí-
vání elektromobilů.

Den bez aut
Veřejnost by mohl zaujmout i mezinárodní Den
bez aut, který připadne na poslední den konání
Litomyšl chodí pěšky, tedy na 22. září. Celo-

denní uzavírka Ropkovy a Váchalovy ulice
umožní lidem těchto veřejných ploch využít
jinak. Vedení města oslovilo provozovatele
přilehlých restaurací a barů, aby v případě pěk-
ného počasí přilákali své zákazníky do netra-
diční jednodenní předzahrádky. „Den bez aut
má poukázat na to, že veřejné plochy ve městě
nemusí vždy sloužit jako parkoviště či vozovka.
Že auto nemusí být samozřejmost na krátké
cesty po městě. Pokud jednou za čas každý
z nás vyrazí za dobrého počasí a samozřejmě
pokud to dovoluje zdraví na drobný nákup
nebo do práce pěšky, udělá něco pro sebe, své
okolí a třeba cestou ještě potká známé,“ uvedl
ke Dnu bez aut starosta Brýdl.
Kromě výše vyjmenovaných částí programu
bude součástí osvětové kampaně Litomyšl
chodí pěšky i instalace rozcestníků, které
budou veřejnost informovat, jak daleko je to
z uvedeného bodu klidnou chůzí na nejčastěji
navštěvovaná místa ve městě. Na chodnících
se také objeví dočasné malby, které budou na
kampaň upozorňovat.
Evropský týden mobility poukazuje na výhody
ekologických způsobů dopravy na zdraví lidí
i kvalitu života ve městech od roku 2002. Kaž-
doročně lidem nabízí šanci se dozvědět no-
vinky z této oblasti, dává prostor pro návrhy
praktických řešení v oblasti udržitelné mobility
a také přispívá k veřejné debatě o souvisejících
tématech.
Termíny k doprovodnému programu najdete
v Kalendáři akcí. -mv-

V pátek 7. srpna se v budově městského úřadu
opět sešli zástupci Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD), Pardubického kraje, Litomyšle, Strakova,
Janova, Němčic, Cerekvice, Sedlišť, Tržku, Říd-
kého a spolků Živé Kornice a Pro Litomyšl nad
plány dálnice D35. Toto jednání bylo letos již ně-
kolikáté a přímo navazovalo na červnovou
schůzku, na které padla od dotčených obcí řada
připomínek na úpravy plánu dálnice, aby se
předešlo zpoždění a dalším odvoláním (více
v červencové Lilii).
Projektanti představili v srpnu upravený plán,
kde v některých místech došlo ke snížení náspů
a menším záborům půdy. Zástupci okolních
obcí na tento návrh reagovali pozitivně
a navrhli další úpravy. Pokud by došlo k jejich
realizaci, všechny zainteresované strany vyjá-
dřily ochotu ke kompromisům, což by usnadnilo
a zrychlilo výstavbu dálnice. 
Zástupci Strakova požádali například o prově-
ření, zda v části dálnice ještě nepůjdou snížit
náspy, také je zajímal stav podzemní vody. Za
spolek Živé Kornice padly mimo jiné připomínky
k snížení náspů, výstavbě biokoridoru, sázení
zeleně, pasportizaci studní a směně pozemků.
Zástupci Janova vyjádřili přání, aby se neměnila
podoba křižovatky u obce, a představitelé Něm-
čic se dotazovali na to, kdy bude aktualizovaná
akustická studie, která zohlední úpravy trasy
kvůli výstavbě protihlukových stěn. „Jednání se
vyvíjejí nadějným směrem, ale s podrobnějším
hodnocením počkáme po další schůzce,“
uvedl ke schůzce Petr Chaloupka ze spolku Živé
Kornice.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl slíbil, že ná-
vrhy s projektanty prověří a ještě v létě se
účastníci znovu sejdou. Zároveň uvedl, že
pokud by některá opatření byla nad rámec běž-
ných výdajů při stavbě dálnice, je ochoten např.
výstavbu dalších protihlukových stěn probrat se
členy vlády jako kompenzaci pro lidi v zasaže-
ném území. Vedení města Litomyšl nabídlo, že
prověří možnosti náhradní výsadby zeleně
u Kornic a podpoří případnou směnu pozemků
v majetku města.
Účastníci jednání neřešili výstavbu křižovatky
„T“ u Kornic jako přivaděče k dálnici, stanovisko
ŘSD se od poslední schůzky v této záležitosti
nezměnilo, podle generálního ředitele v tomto
ohledu nic neplánují a zmíněnou křižovatku pro
stavbu dálnice D35 nepotřebují. 
Redakce oslovila všechny účastníky, aby jed-
nání pro občany zhodnotili. Tématu výstavby
dálnice D35 a mimoúrovňové křižovatky se bu-
deme v budoucnu dále věnovat. -mv-

ŘSD představilo možné
úpravy dálnice

Srdečně vás zveme na předávání cen města,
které se letos uskuteční 6. října a bude trochu
jiné. Kromě slavnostního večera na nás totiž
také čeká koncert známé kapely minus123minut.
Jejich vystoupení bude na programu po předání
cen a je míněno jako poděkování všem lidem,
kteří pomohli během jarní koronakrize. Kapela
zahraje v Litomyšli pouze za symbolický hono-
rář. Pokud jste v uplynulých měsících pracovali
ve zdravotnictví, sociálních službách, šili roušky,
pomáhali jako dobrovolníci či jinak přispěli ke
zvládnutí krize, přijměte srdečně pozvání od ve-
dení města a dojděte s kolegy či rodinou neje-
nom na koncert, ale i předávání cen. Vstupné je
zdarma, organizátoři se na vás těší ve velkém
sále Smetanova domu 6. října od 19 hodin.
A kdo obdrží ceny města?
Radní již v červnu rozhodli
o tom, že Cenu purk-
mistra Laška obdrží
Yoshinobu Kubota za
rozvoj česko-japon-
ského partnerství,
Plakety  Rady  města
Litomyšle poputují do
rukou Vojtěcha Tomse za
jeho snahu při obnově židov-
ského hřbitova a Janě Střasákové jako vzoru
v rodinné oblasti, zejména za sladění mateřství
s odpovědným podnikáním. -az-

Ve dnech 16. až 22. září se uskuteční celoevropská kampaň Evropský týden mobility. Jejím
cílem je motivovat občany, aby vyzkoušeli i jiné způsoby dopravy než automobil. Zároveň chce
vyvolat diskuzi o tom, jak  a proč se občané ve městech pohybují, a především zpropagovat
dopravní prostředky, které mají minimální dopad na životní prostředí. Akce se koná od roku
2002 a letos se poprvé oficiálně dostane i do Litomyšle.
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Generace 89
Ukliďme Česko v Litomyšli 2020 – náhradní
termín 19. 9. 2020
Přeložená uklízecí akce má nový termín! V so-
botu 19. září se Litomyšl přidá ke Dni celosvě-
tového úklidu. 
Kvůli vládním opatřením se tradiční jarní akce
nekonala, byť se k nám dostaly zprávy o něko-
lika individuálních úklidech.    
Ukliďme Česko v Litomyšli (a okolí) má již pě-
tiletou tradici, na jaře 2019 se zapojilo 981 dob-
rovolníků a školáků, kteří sesbírali přes 4 tuny
odpadu. Vloni uklizené kilometry silnic a mnoho
dalších míst však opět volají o pomoc. 

Myšlenka akce je jasná. Odpad je potřeba do-
stat tam, kam patří. Ale úklid není jediným
cílem. Kdokoliv se zapojí, takřka automaticky se
doživotně stává členem „klubu nevyhazovačů“.
A pokud si vás všimnou sousedé nebo se zmí-
níte v práci, nejspíš si to vyhazovači příště roz-
myslí i díky vám. Zkrátka věříme, že akce má
tento multiplikační efekt. 
Jak se přidat
• Sami si určete, kde chcete uklidit. Může to

být vaše oblíbené vycházkové místo nebo
úsek silnice, který chcete při cestě do práce
vidět uklizený.  

• Dejte vědět, že se chcete přidat, rádi vše vy-
světlíme (vavrin@generace89.cz, nebo 734
81 15 81). My se ozveme s aktuálními infor-
macemi.

• V týdnu před 19. zářím si můžete vyzved-
nout pytle na odpad v IC na náměstí. Po
úklidu nám napíšete, kde jste je naplněné
nechali. Za jejich svoz jsme vděční partne-
rovi akce – SUS Litomyšl.

• Pokud nevyhovuje sobota, lze se domluvit
na jiném dni.

Za litomyšlské luhy, háje a pangejty si předem
dovoluje poděkovat     Jan Vavřín, Generace 89

O tom, že byla výstava
moderního umění Plán B
prodloužena do října, jste
si mohli přečíst na titulní
straně. I po tomto datu se
ale s jedním dílem bu-
deme moci i nadále po-
tkávat. Dílo Korona česká
od autora Ladislava Jez-
bery koupí město díky
daru od zdejšího mece-
náše, který uhradí celou
částku a nepřeje si být
jmenován. Korona česká
tak bude ve volném pro-
stranství připomínat neje-
nom letošní koronakrizi, ale i výstavu
samotnou. O přesném umístění a případném
přesunu díla se v současné době jedná
s autorem.

Vedení města řeší s občany možnou
ochranu proti bleskovým povodním

Litomyšlské ulice v září a říjnu poslouží jako ku-
lisy při natáčení nového českého filmu Slovo re-
žisérky Beaty Parkanové. Dramatický snímek
zachycuje život manželů Václava a Věry Vojířo-
vých v letech 1968–1969 a vystoupí v něm řada
známých českých herců. V Litomyšli se bude
natáčet v několika lokacích, kde z tohoto dů-
vodu bude dočasně platit dopravní uzavírka.
Týká se to části ulice T. G. Masaryka od 27. září
do 1. října, dále pak ulic. Šmilovského, B. Něm-
cové, Braunerova a Šantova náměstí od 12. do
13. září. Vedení města děkuje za pochopení při
dočasných komplikacích s průjezdem výše uve-
dených míst. -az-

Přívalové deště letos v létě potrápily stovky
obyvatel Litomyšle, zejména bleskové záplavy
z poloviny června a července si vyžádaly několik
výjezdů hasičů a voda zaplavila v některých
částech města sklepy i přízemí desítek domů.
Občané se proto v uplynulých týdnech obrátili
na radnici s návrhy, které by podle nich měly při
extrémních deštích do budoucna snížit škody
na majetku. 
„Přes léto jsem se sešel se zástupci občanů
z Lán, Polní, Komenského, Z. Kopala a dalších
míst. Naprosto chápu, že byli lidé naštvaní,
jejich návrhy jsme hned zadali k prověření pro-
jektantům a úředníkům. Pokud bude v možnos-
tech města některá opatření udělat, tak je
samozřejmě provedeme v co nejkratší době.
Celou věc komplikuje to, že v některých místech
nejsme majiteli pozemků a na cizím dělat
úpravy nemůžeme, takže to bohužel není jen na
městu, ale i na soukromnících. Také samo-
zřejmě nemůžeme ovlivnit, kolik kde spadne
srážek a v případě extrémních dešťů má bohu-
žel kanalizace i půda své fyzikální limity. Ale
pokud návrhy odborníci zhodnotí jako přínosné
a bude v ekonomických možnostech je realizo-
vat, tak občanům samozřejmě s ochranou jejich

majetku pomůžeme,“ uvedl ke schůzkám s ob-
čany starosta Daniel Brýdl.
Na konci července na úřad dorazila petice za 
revizi a rekonstrukci protipovodňových opatření
v ulici Na Lánech a přiléhající oblasti vrchu Hlav-
ňov, kde více než 70 občanů požaduje například
přidání mříží na odtok vody do komunikace,
zvětšení odtokových rour, zprovoznění odtoko-
vého příkopu, zabezpečení svahu, výstavbu
poldru na dešťovou vodu a další konkrétní tech-
nická řešení, která by podle autorů petice měla
přispět ke zvýšení bezpečnosti v této lokalitě.
„Situace se opakuje každých pět let, přičemž
jen letos byly některé nemovitosti v horní části
ulice vyplaveny už poněkolikáté… Rozumíme, že
není v moci vedení města poručit větru, dešti.
Věříme ale, že aktivním přístupem, komunikací
a realizací námi navržených opatření jsme spo-
lečně schopni předejít podobným škodám v bu-
doucnu,“ stojí v závěru petice, kterou bude
v září projednávat zastupitelstvo.
Podobné požadavky vedení města dostalo od
lidí bydlících na Komenského náměstí, kde se
v současné době řeší možné technické úpravy,
které by zabránily vyplavení garáží. Již v létě na
základě žádosti obyvatel ulice Z. Kopala ne-

chaly technické služby vyhloubit provizorní pří-
kop, díky němuž je možné odvádět dešťovou
vodu z nedalekých polí a chránit tak tamní zá-
stavbu. Stejně tak se řeší, zda je možné ochránit
dolní část Smetanova náměstí, která se opako-
vaně také potýká s bleskovými povodněmi.

-mv-

Korona česká zůstane v Litomyšli

Ve městě se bude
natáčet film Slovo

O autorovi a Koroně české
Ladislav Jezbera (1976) pra-
cuje s minimalistickými ob-
jekty a instalacemi v duchu
italského hnutí Arte Povera.
Využívá rád obyčejné a pří-
rodní materiály, využívá je-
jich materiality a světelných
vlastností. Jeho objekty
vznikají často jako dialog
s konkrétním prostorem
a situací. Pro Litomyšl vy-
tvořil aktuální objekt s poli-
ticko-epidemiologickým
obsahem. Otevírá otázky
nacionalismu a sobectví

v krizové době a poukazuje na selhání a obje-
vování nových elit, ale ponechává ve své ab-
straktnosti divákovi možnost volného čtení.

-mv-, foto: Městská galerie Litomyšl

Přípravy na 
výstavbu Lidlu jsou
téměř hotové
V polovině roku 2019 oznámilo vedení radnice 
v Litomyšli, že do města míří další obchodní ře-
tězec Lidl. Ten by měl vyrůst na okraji města 
v areálu Perštýn.
Společnost Agile s.r.o., která pro Lidl zajišťuje
přípravu projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení, a zároveň i přípravu dopravní
obslužnosti, po dohodě s městem uspořádala
architektonickou soutěž.
Podle vedoucího oddělaní rozvoje MěÚ Litomyšl
Antonína Dokoupila projekt splňuje veškeré kla-
dené nároky na danou lokalitu. Ať už jde o po-
užití moderních technologií, různou formu
zeleně na střeše a parkovištích nebo zasako-
vání srážkových vod.
Na silnici vznikne nový kruhový objezd, který
bude napojovat Vertex a Lidl. Výsledná podoba
obchodu bude jiná, než ji znáte. Na návrh pro-
jektu se můžete podívat v reportáži CMS TV. 
Pokud půjde vše dobře, mohla by mít společ-
nost Agile stavební povolení do konce roku. Lidl
má v plánu výstavbu v příštím roce 2021. -az-
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S rozšířením
sběrného dvora
se má začít 
v roce 2021

V CSP dostali darem 
nový drtič tablet

Nová brožura má podnikatelům
pomoci při ozeleňování města

Vznikne na Růžovém paloučku 
centrum Čechů žijících v zahraničí?

Nad starou radnicí
zavlála historická
běloruská vlajka

Úsporná opatření kvůli koronakrizi letos zasta-
vila rozšíření sběrného dvora. Podle součas-
ných informací by k zahájení prací mělo dojít
v roce 2021, rozšířením se roční kapacita zdvoj-
násobí a současně by mělo dojít k modernizaci
celého vybavení. Pro občany by to znamenalo
snazší možnost, jak se zbavit starých a nepo-
třebných věcí.
Litomyšl má na rekonstrukci sběrného dvora
přislíbenou dotaci ve výši až 20 milionů korun
z uznatelných nákladů. Celkem by práce na mo-
dernizaci měly stát přibližně 27 milionů, v pro-
jektu se počítá, že součástí rozšířeného
sběrného dvoru bude provozní objekt se soci-
álním zázemím, sklad, zastřešená rampa, jejíž
součástí budou ocelové velkoobjemové kontej-
nery a automobilová mostní váha. Pro snazší
recyklaci odpadů se při modernizaci plánuje po-
řízení kontejnerů na znečištěné obaly, ab-
sorpční činidla, azbestový odpad, asfaltovou
lepenku, stavební suť, trávu, větve, kompost,
papír, plast, sklo, železo, pneumatiky, dřevo,
chlazení, velké spotřebiče a televize. -mv-

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček
v srpnu navštívil Pardubický kraj a jednou ze za-
stávek byl i Újezdec u Litomyšle, místo, kde se
nachází známý Růžový palouček. Cíl návštěvy
nebyl vybrán náhodně, tato lokalita by se totiž
v budoucnu mohla stát centrem českého exilu.
Kulturní památka, kterou do širšího povědomí
zpropagoval Alois Jirásek ve Starých pověstech
českých, by tak mohla dostat nový smysl
i nutné finance na opravy. 
V současné době Pardubický kraj a město Li-
tomyšl plánují oslovit architekty, kteří by citlivě
a s ohledem na historickou i přírodní hodnotu
areálu navrhli podobu nutného zázemí a Čes-
kého domu, který by sloužil jako centrum pro
setkávání. Společně se také snaží sehnat
sponzory, kteří by finančně přispěli na zvele-
bení tohoto kdysi velice navštěvovaného
místa, osloveny by prostřednictvím Minister-
stva zahraničních věcí měly být do budoucna
i krajanské spolky v zahraničí. Na slavnostní
odhalení památníku v roce 1921 podle dobo-

vých odhadů do Újezdce přicestovalo na 70
tisíc lidí. Každoroční slavnosti s vysokou účastí
veřejnosti a projevy významných osobností tr-
valy až do začátku padesátých let, po téměř
40leté přestávce se další konala až v roce 1991.
O historii Růžového paloučku a úsilí dobrovol-
níků o jeho vzniku a zachování si můžete přečíst
například na webu ruzovypaloucek.cz.

-az-

Podpora výsadby a údržby zeleně v Litomyšli je
jednou z dlouhodobých snah vedení města.
Dobře udržované a správně vybrané odrůdy
stromů, keřů i květin mají pozitivní vliv nejenom
na vzhled ulic, ale slouží také jako přirozené
prostředí pro drobné živočichy, pomáhají se za-
držováním vody, zlepšují kvalitu vzduchu, sni-
žují prašnost a například také ochlazují a stíní
své okolí. 
Z tohoto důvodu připravily úřednice z odboru
místního a silničního hospodářství přehledný
manuál určený zejména pro majitele velkých
podniků, v němž jim představují možné způsoby
ozelenění továren, skladů a dalších budov i ve-
řejných prostranství v jejich majetku.
Kromě praktických návrhů na založení a údržbu
zelených fasád se v manuálu Význam zeleně ve
městě můžete podívat na příklady toho, kde
v Litomyšli již k podobným snahám došlo a do-
zvědět se, jak město snahy o zelené fasády
a výsadbu stromů podporuje – například nabíd-
kou na zapůjčení zavlažovacích vaků či konzul-
tacemi zdarma k výběru dřevin, výsadbě a péči.

„Zaměřili jsme se na výsadbu popínavých dře-
vin u firemních areálů, a to především z důvodu,
že tyto rostliny nepotřebují příliš prostoru a jsou
celkem nenáročné na pěstování. Brožura také
poslouží každému, kdo má zájem o zeleň kolem
sebe a chce se dozvědět něco zajímavého.
V úvodu jsme se věnovali vlivu zeleně na okolí,
jak zeleň snižuje teploty v horkých dnech
a další.  Pokud vás bude k zeleni v Litomyšli co-
koli zajímat, neváhejte se na nás obrátit, buď te-
lefonicky 461 653 361, nebo na e-mailu
barbora.doupalova@litomysl.cz,“ uvedla k nové
brožuře správkyně městské zeleně Barbora
Doupalová.
Ačkoliv je manuál určen primárně podnikate-
lům, inspiraci v něm můžete načerpat, i pokud
zvažujete zelenou fasádu na stěně svého domu
či oplocení. 
Materiál bude zdarma zveřejněn na začátku
září na webu města www.litomysl.cz. Grafické
studio wwworks se sponzorsky postaralo o gra-
fickou úpravu dokumentu.

-mv-

V Centru sociální pomoci mají nový automatický
drtič tablet, který usnadní život personálu i pa-
cientům. Zařízení za 24 tisíc korun dostali

darem od litomyšlské firmy young_block, která
vyrábí designové bloky, zápisníky či diáře. „Z
každého nákupu, který u nás zákazníci od jara
udělali, jsme odkládali minimálně 50 korun.
Chtěli jsme tyto peníze použít na dobrou věc,
aby zůstaly přímo v Litomyšli a pomohly zdej-
ším lidem, proto jsme se po dohodě se zástupci
centra sociální pomoci domluvili na tom, že jim
pořídíme něco, co bude mít praktický smysl. Vy-
brali si drtič tablet, který jsme jim rádi zakoupili,“
uvedl Jiří Vogel z firmy young_block.
Drtič ušetří čas sestřičkám, které doposud mu-
sely léky rozmělňovat pro snazší podání paci-
entům v klasických hmoždířích. Ušetřené 
a pracné minuty tak mohou věnovat přímé péči
o klienty. -mv-, foto: young_block

V srpnu se uskutečnily první tři schůzky
s autory návrhů do prvního ročníku participa-
tivního rozpočtu, další je přichystána na září.
Starosta Daniel Brýdl pogratuloval výhercům
a v současné době se řeší technické záležitosti
a přípravy k zahájení prací na jednotlivých pro-
jektech. Defibrilátoru do centra města se do-
čkáme ještě letos na podzim, u projektů
spojených se zelení – Stromy života pro Lito-
myšlata a zvelebení Oseckého údolí – se před-
pokládá dokončení příští rok na jaře, stejný
termín platí pro revitalizaci sportoviště Wem-
bley. Autoři projektů nyní s úředníky musí pro-
brat administrativní a praktické otázky spojené
s přípravou realizace a odsouhlasit navrhovaná
řešení. O dalším vývoji budeme informovat.

-red-

Příprava projektů 
z participativního
rozpočtu už začala

Nad budovou staré
radnice na konci
srpna zavlála histo-
rická běloruská
vlajka. Vedení města
jejím vyvěšením
vyjádřilo solidaritu
s Bělorusy, kteří
protestují proti ne-
transparentním pre-
zidentským volbám,
potlačování demonstrací a dění v zemi. Běloru-
ská vlajka již v minulých týdnech zavlála i v ji-
ných českých městech. Litomyšl se tak
symbolicky přidala na stranu boje za svobodné
a demokratické volby nejen v Bělorusku. -mv-



6

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Ráda bych touto cestou poděkovala ve-

doucí Charitní pečovatelské služby paní Hanu-
sové, dále paní Šnajdrové a pracovnicím Farní
charity Litomyšl za pomoc a příkladnou péči
o maminku. Dagmar Konečná

 Poděkování paní Věře Rybenské
Charitní šatník v krátké době ztrácí další ze
svých věrných dobrovolnic. V prvních dnech

měsíce srpna zemřela paní
Věra Rybenská, která se
podílela na založení Charit-
ního šatníku, kde od roku
1993 obětavě sloužila.
V roce 2012 byla vyzname-
naná stříbrným Charitním
křížem za vytrvalou a obě-

tavou práci ve prospěch Charity. Vždy budeme
s láskou a vděčností vzpomínat na její praco-
vitost, laskavost a veselou povahu. Rozloučili
jsme se s ní 7. srpna 2020 ve Skutči, kde v blíz-
kosti své milované rodiny završila svůj šťastný
život.Věra Dvořáková, ředitelka Farní charity
Litomyšl

 Vážení Litomyšlané, jak jistě většina z Vás
ví, v pondělí 10. srpna 2020 byla opětovně ote-
vřena prodejna Supermarket Kubík na Smeta-
nově náměstí v Litomyšli, která byla uzavřena
z důvodu pozitivních testů na COVID 19 u ně-
kterých zaměstnanců prodejny.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem
našim zaměstnancům, kteří nám pomohli tuto
krizovou situaci perfektně zvládnout i za cenu

jejich velkého osobního nasazení. Zvláštní po-
děkování patří paní Evě Křížové, panu Ondřeji
Hlineckému a panu Daliboru Novákovi.
Rovněž bychom rádi poděkovali paní
MUDr. Olze Hégrové, ředitelce protiepidemic-
kého odboru na Krajské hygienické stanici
v Pardubicích, za její přístup a metodickou
pomoc při řešení celé situace.
A rádi bychom také poděkovali také Vám,
našim zákazníkům, za Vaši přízeň, kterou jste
nám v době uzavření projevovali, a těšíme se,
že k nám budete chodit i nadále rádi nakupo-
vat. Vedení společnosti Kubík a.s.

 Chtěla bych poděkovat litomyšlským bazár-
kům a lidem z Litomyšle a okolí, kteří opako-
vaně darovali věci pro „Klokánek“ a „Koalku“.
Darované věci (nejen oblečení, ale také hračky,
nádobí, kočárky...) pomáhají opuštěným dětem
a sociálně slabým rodinám v tíživé životní si-
tuaci. Sbírka stále trvá, pokud se rozhodnete
přispět volejte 775 343 408. L. Pajerová

Naše velké díky paní Jiřině Sodomkové,
která v těžké době Covidu-19 obstarávala ná-
kupy potravin, léků, drogistického zboží pro
seniory z domu pečovatelské služby č.p. 1126
a 1150 na ulici J. E. Purkyně. Ještě jednou Vám
děkujeme, a to za Váš příkladný občanský po-
stoj, kterým jste dokázala, že jsou i v dnešní
době lidé, kteří mají sociální citění a senioři jim
nejsou na obtíž. Děkuji klientky, kterým paní Ji-
řina Sodomková velmi pomohla řešit jejich sví-
zelnou situaci. Jan Pavliš

ZAMYŠLENÍ

Modlete se!
Modlitba bývá tím posledním, k čemu se lidé
uchylují, když si neví rady. Co si ale představu-
jete pod modlitbou? Opakování jakési formule,
kterou jsme se naučili? Možná. Pozor na bezdu-
ché plácání! Je modlitbou volný proud zbožných
pocitů, které oblékáme do slov tak, jak nám jdou
na jazyk? Možná. Ale pozor, aby se to vůbec
dalo poslouchat; aby lidé rozuměli a mohli při-
dat své Amen, tedy společné přitakání. 
Příběh ze staré smlouvy o Abrahamovi, který se
modlil za Sodomu, nám ukazuje, co se modlit-
bou míní. Celé to začíná Hospodinovým úvo-
dem: „Tu Hospodin řekl: „Mám Abrahamovi
zamlčet, co hodlám učinit? Abraham se jistě
stane velikým a zdatným národem a budou
v něm požehnány všechny pronárody země.
Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval
svým synům a všem, kteří přijdou po něm:
‚Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle
spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi

splní, co mu přislíbil.’“ Jinými slovy: Hospodin
modlitbu sám začíná. Modlitba se rodí v nebi,
tam, kde Bůh přebývá. Nezačíná to naším ver-
šováním, ale Hospodinovou samomluvou:
„Přece to všechno nemůžu udělat bez svého
přítele Abraháma!“ 
Bezpráví ze Sodomy křičelo k Hospodinu stejně,
jako dnes křičí z Běloruska, Hong Kongu nebo
Afriky. Hospodin slyší sténání, vnímá politický
a klimatický žal lidí bez rozdílu barvy pleti. Je
tolik vyjádření, která se nedají poslouchat na
zemi, natož v nebesích!
Abrahám se prokázal jako citlivý člověk. Když
mu Hospodin předestřel chmurnou budoucnost
Sodomy a Gomory, probudilo to jeho soucit
a začal licitovat o životy spravedlivých. Předpo-
kládal o lidech to lepší. A Hospodin Abraháma
neutnul a nezesměšnil, když si představoval pa-
desát spravedlivých v Sodomě. Praotec Abra-
hám jistě myslel na svého příbuzného Lota, ale

spolu s ním i na další. A to přitom musel vědět,
jak to v těch městech chodí. Žádné iluze. Hos-
podin nechal dojít při modlitbě Abraháma až
k tísnivé skutečnosti. A když došlo k deseti
spravedlivým, kteří v Sodomě samozřejmě ne-
byli, modlitba skončila, protože, jak se píše:
„Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem
odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.“
Celý příběh najdete v první knize Mojžíšově, jak
říkáme Genesis, v 18. kapitole od verše 16. do
33.
Když jsme už dříve zjistili, že se modlitba začíná
v nebi, tak tady víme, že tam taky skončí. Hos-
podin odešel a rozhovor skončil. Z rozhovoru
víme, že se Abrahám s dobrými úmysly napro-
sto pletl. A v modlitbě poznával, jak je Hospo-
dinu vzácný každý člověk. Hospodin by býval
pro deset lidí zastavil svůj hněv. Nakonec přece
poslal ochranku a toho jediného spravedlivého
Lota nechal vyvést z města před katastrofou.
Snad i proto se Židé až dodnes začínají modlit
teprve ve chvíli, když se jich sejde deset. Takže
modlitba nebude naším výkonem. Naopak,
v modlitbě se učíme myslet tak, jak myslí Bůh.
A při modlitbě sbíráme sílu k tomu, co musíme
udělat sami. A proto je pro nás tajemstvím
úlevy, když říkáváme „Bože, buď vůle tvá…“ 

Daniel Kvasnička

Plán B bude ve městě do října
strana 1 >
Organizátorům se podařilo to, co jindy trvá
připravit několik měsíců, stihnout za pár
týdnů. „Umění má vzbuzovat reakce. Má pro-
vokovat. O jednotlivých dílech se v Litomyšli
hovoří, samozřejmě někdy kladně, jindy s vý-
hradami, ale myslím, že projekt celkově má
dobrý ohlas,“ doplňuje Lenka Lindaurová. Její
slova potvrzuje i prezident nadačního fondu
Bohemian Heritage Fund Pavel Smutný: „Náš

Plán B je o spojení současného českého
umění ve veřejném prostoru s nadějí, že ny-
nější krize brzy skončí. Úkolem je provokovat,
vybízet k přemýšlení, polemice a diskusi. Jsem
proto moc rád, že se tato výstava uskutečnila
a je součástí širšího uměleckého i celospole-
čenského dialogu. Je nadějí, že když něco
nejde původní plánovanou cestou, tak to
půjde zkrátka oklikou. Je potřeba mít Plán B.“
    Šimon Slavík, Bohemian Heritage Fund

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

Pět večerů
s Kinematografem
Od 1. do 6. srpna jste v nádherných kulisách his-
torického centra mohli každý večer sledovat
vybrané snímky od českých tvůrců. I přes počá-
teční nepřízeň počasí, kdy po tři dny s občas-
nými přestávkami pršelo, vás nabídka
kinematografu nalákala a přišlo vás 480. Nej-
navštěvovanějším filmem se stala Poslední
aristokratka, kterou sledovalo 270 diváků. Dě-
kujeme každému z vás, kdo přišel na projekce
a podpořil dobrovolným vstupným konto Bari-
éry. Celkový výtěžek 16 555 Kč bude použitý na
financování projektů, rehabilitací a pomůcek
pro handicapované. Open air putovní kino bratří
Čadíků do Litomyšle přijelo již po jednadvacáté
a už nyní se můžeme těšit na příští rok, kdy Ki-
nematograf přiveze nové české snímky, a do-
ufejme, i zajímavé hosty z filmové branže.

Dita Konečná
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300 let - 28. 9. 1720 se narodil Václav Hen-
drych, sochař a řezbář, působil v Litomyšli
a okolí.
Z jeho dílny pochází barokní oltář v kostele
v Dolním Újezdě, socha Panny Marie Sněžné
v Trstěnické ulici, sv. Florián pod probošt-
stvím (socha je z roku 1767, byla sem přene-
sena koncem 19. století ze zrušené  kašny
na náměstí)  a sochy Marta a Minerva na ji-
hovýchodní zdi panské zahrady před zám-
kem. 
170 let - 15. 9. 1850 se narodil František
Věcovský, středoškolský učitel, kulturní pra-
covník, přírodovědec-akvarista. Jako středo-
školský učitel působil na několika školách,
v letech 1909–1921 byl ředitelem litomyšl-
ského gymnázia. Aktivně se účastnil kultur-
ního a společenského života. Dlouhá léta
předsedal Kroužku akvaristů a přátel přírody
v Litomyšli. Pochován je na místním hřbi-
tově, reliéfní portrét na náhrobku vytvořil
Karel Kunhart.
150 let - 3. 9.1870 se narodil Bohdan Metyš,
syn kamenického mistra Františka Metyše.
Provozoval továrnu na výrobu kočárů, vyrá-
běl vozy, od jednoduchých bryček až k pře-
pychovým kočárům. Když bylo jasné, že
budoucnost patří automobilům, rozhodl se
Metyš vyrábět karoserie pro firmu Laurin
a Klement. Po první světové válce se firma
rozrůstala a v roce 1929 zaměstnávala až 70
dělníků, Bohdan Metyš provozoval také ben-
zínové čerpadlo. Byl velmi činorodý podni-
katel, měl licenci na provozování pravidelné
i nepravidelné hromadné dopravy osob, nej-
větší akcí byl zájezd na světovou výstavu do
Paříže v roce 1937. 
140 let - 8. 9.1880 se narodil Bedřich Dudy-
cha, profesor průmyslové školy v Litomyšli,
zemský inspektor. Rozhodující část svého
profesního života prožil v litomyšlské ře-
meslnické škole, kde působil od roku 1907 až
do konce školního roku 1940/1941. Zde vy-
učoval češtinu, nauku o živnostenských
zákonech, dějepis, zeměpis, krasopis a ně-
mecký jazyk. Několik desetiletí stál v popředí
kulturního života litomyšlského kraje. Byl
jednatelem i duší spolku Růžový palouček,
založeného v roce 1906. Byl také hlavním or-
ganizátorem památné oslavy na Růžovém
paloučku spojené se slavnostním odhalením
pomníku 19. června 1921. Dudycha stál také

u všech jednání, která vedla roku 1921 k od-
halení pomníku J. A. Komenského v Lito-
myšli. 
90 let - 12. 9. 1930 zemřel Karel Podhajský,
úředník městské samosprávy, myslivec, ky-
nolog. Příklad jeho životního díla je vzorem
lásky k přírodě, myslivosti a zejména pak
k lovecké kynologii. Poznatky získané ne-
únavným studiem si ověřoval vlastní praxí.
Spolupůsobil při zakládání Československé
myslivecké jednoty v roce 1923 a stal se
zakladatelem a vedoucím Československé
plemenné knihy psů. Byl vynikajícím chova-
telem ohařů, jejichž chovu a výcviku věnoval
celý svůj život. Jeho práce přesáhla rámec
své doby natolik, že teprve dnes dochází pl-
ného docenění. K uctění jeho památky se
každoročně koná mezinárodní soutěž ohařů
„Memoriál Karla Podhajského“.
60 let – 18. 9. 1960 zemřel Quido Hodura,
český filolog, vysokoškolský učitel. Studoval
na litomyšlském gymnáziu, Filozofické fa-
kultě UK v Praze a krátce na pařížské Sor-
bonně. Po studiu učil na malostranské
reálce, dále na Náchodsku a nakonec přešel
do Kanceláře Slovníku jazyka českého, kde
zastával funkci ředitele. Ve druhé polovině
30. let vedl první jazykovou poradnu Česko-
slovenského rozhlasu. Po 2. světové válce
nastoupil na Pedagogickou fakultu UK
v Praze, kde byl jmenován jejím prvním pro-
fesorem českého jazyka a stal se vedoucím
katedry českého jazyka a literatury, zabýval
se litomyšlským nářečím. Na jeho rodném
domě čp. 170 v Litomyšli je pamětní deska
s bustou (dílo sochaře Karla Lidického z roku
1974).
20 let – 2. 9. 2000 byly v rámci Dnů evrop-
ského dědictví slavnostně otevřeny Kláš-
terní zahrady. V roce 1997 vyhlásilo město
Litomyšl veřejnou soutěž, porota vybrala
projekt architekta Radko Květa a Ateliéru
zahradní a krajinářské architektury Zdeňka
Sendlera a Václava Babky. Hlavním kompo-
zičním prvkem zde jsou travnaté plochy do-
plněné vzrostlými stromy, jež mají rámovat
pohledy na město a svými korunami od-
hmotňovat či začleňovat stávající stavby.
Zahrady jsou součástí každodenního života
obyvatel Litomyšle a staly se také jedním
z center kulturního života ve městě v letních
měsících. Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

září 2020 SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Šťovíčková Božena
85 let – Andrlová Hana, Kapustová Eva
90 let – Hartman Pravoslav
91 let – Kuchta Jaroslav, 

Valentová Ludmila
92 let – Süsser Emil
94 let – Malínská Marie,

Tomanová Marie
97 let – Řemínková Věra
98 let – Kalinová Růžena
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Jiří Bartoš, Opatov – Magdaléna Bartoníč-
ková, Vlčkov, Štefan Briežnik, Praha –
Lenka Soukupová, Praha, Michal Zezula,
Lubná – Hai Anh Le, Děčín, Ondřej Jílek,
Litomyšl – Gabriela Harvánková, Pomezí,
Martin Vomáčka, Osík – Kamila Šimková,
Desná, Jan Peřka, Brno – Barbora Zema-
nová, Brno, David Neumann, České Heř-
manice – Karolína Šimková, Litomyšl,
Lukáš Svoboda, Svitavy – Růžena Binde-
rová, Svitavy, Jakub Vyskočil, Olomouc –
Veronika Dosedělová, Olomouc, Lukáš
Neudert, Vysoké Mýto – Kristýna Schei-
bová, Vysoké Mýto, Pavel Nádvorník, Li-
tomyšl – Dana Šmajstrlová, Olomouc,
Adam Valtr, Choceň – Markéta Benešová,
Řídký, František Herynek, Poříčí u Lito-
myšle – Michaela Kvapilová, Pomezí, Mi-
roslav Kopecký, Česká Třebová – Marcela
Halamová, Česká Třebová, Tomáš Dose-
děl, Mikuleč – Veronika Fišarová, Mikuleč,
Pavel Šlampa, Bohdalice-Pavlovice – Mi-
chaela Tomášková, Litomyšl, Tomáš Vo-
troubek, Makov – Kristýna Koutná,
Litomyšl, Tomáš Hospůdka, Litomyšl –
Michaela Skulinová, Praha, Luděk Vostřel,
Žamberk – Markéta Vaňousová, Ža-
mberk, Ladislav Pachta, Cerekvice nad
Loučnou – Jana Petříková, Cerekvice nad
Loučnou, Pavel Lněnička, Osík – Alena
Zehnalová, Osík, František Jílek, Nová
Sídla – Teťana Serhijivna Poljak, Ukrajina,
Vlastimil Wejda, Janov – Edita Hájková,
Janov, Jakub Cenner, Litomyšl – Veronika
Maláriková, Litomyšl, Josef Rybička,
Chrudim – Petra Šalamúnová, Banská
Bystrica, Slovensko
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Jiřím Schützem (64 let)
Pavlem Novákem (68 let)
Zdeňkem Kmoškem (88 let)
Dagmar Paťavovou (89 let)
Marií Zavřelovou (89 let)
Luďkem Čížkem (80 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.

Dům čp. 27 na Smetanově náměstí v Litomyšli
Původně renesanční dům čp. 27 (na fotografii
zcela vpravo) byl koncem 19. stol. secesně pře-
stavěn.  V 1. polovině 20. stol. trval majitel na
zásadní přestavbě a jeho modernizaci v tehdej-
ším funkcionalistickém slohu. Na domě je umís-

těna pamětní deska (z roku 1971) s bustou při-
pomínající první pobyt Boženy Němcové v Lito-
myšli v letech 1839-1840, zde se v roce 1839
Němcovým narodil syn Karel. Desku vytvořil
prof. Ladislav Faltejsek, absolvent UPŠ v Praze.

Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY
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Oznámení voličům o době a místě konání
voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
V souladu s ustanovením § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuji, že volby do Za-
stupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16
města Litomyšl je volební místnost podle místa
trvalého pobytu voliče.

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, Na
Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.

2) Středisko volného času – Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu.

3) III. ZŠ, T. G. Masaryka 1145
Bří Šťastných, Fučíkova, Luční, T. G. Masa-
ryka, U Školek, 9. května.

4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revo-
luční, Sokolovská, U Sádek, Zahradní.

5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Me-
tyše, Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská,
Nová, P. Jilemnického, Prokešova, Sadová,

Sluneční, Strakovská, Trstěnická, U Náhonu,
U Plovárny.

6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, K Pri-
mátorské hrázi, Lidická, Nerudova, P. Bez-
ruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T.
Novákové, Tyršova, Zámecká.

7) Naděje - pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo
nám., Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní,
Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná,
Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za
Brankou, Za Moštěním.

8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová,
Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lá-
nech, U Lomu.

9) Střední pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vog-
nera, Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského
nám., M. Švabinského, Polní, Václava Boštíka,
Zahájská.

10) Městská knihovna, Smetanovo nám. 50
B. Němcové, Mariánská, Smetanovo náměstí,
Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská, Tou-
lovcovo nám., Vodní valy.

11) Kulturní dům, Pohodlí 83
 Pohodlí.

12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
 Pazucha.

13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
 Suchá.

14) Hasičská zbrojnice, Nedošín 80
 Nedošín.

15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
 Kornice.

16) Has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
 Nová Ves u Litomyšle.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.   
Voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti. 
V Litomyšli dne  10. srpna 2020                                          
    Daniel Brýdl, starosta                 

V roce 2019 došlo ke třem významným změ-
nám v určení okrsků a umístění volebních
místností. Letos se bude poprvé jinak volit
i v Nedošíně, kde je připravena místnost v ha-
sičské zbrojnici č.p. 80. Zde došlo ke změně
kvůli tomu, že město preferuje, aby se volby
konaly v budovách v majetku města či integro-
vaných obcí. Níže najdete přehled změněných
okrsků s adresou volební místnosti a výčtem
ulic, jejichž obyvatelé mají v těchto prostorech
volit.
• Volební okrsek č. 1 

– Internát nemocnice J. E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, 
Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala

• Volební okrsek č. 2 – Středisko volného času
Litomyšl, Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu

• Volební okrsek č. 3 
– III. ZŠ, T. G. Masaryka 1145

Bří Šťastných, Fučíkova, T. G. Masaryka,
U Školek, 9. května, Luční

• Volební okrsek č. 14 
- Hasičská zbrojnice, Nedošín 80
Nedošín 

Důvodem pro zavedení změn je především
snaha o to, aby voliči, zejména senioři, nemuseli
do místností daleko docházet. Nové prostory ve
Středisku volného času Litomyšl (bývalá ortop-
tika nad autobusovým nádražím) jsou pro náv-
štěvníky lepší z hlediska bezbariérovosti
a úpravy spádových oblastí také snížily počet
voličů v největším okrsku v internátu nemoc-
nice.  Volební místnost ve středisku volného
času nahradila prostory gymnázia, do III. ZŠ se
přesunula místnost ze střední zemědělské
a technické školy. Již v minulosti došlo k po-
dobné změně, občané z okrsku číslo 10 již nevolí
v hotelu Zlatá hvězda, ale v městské knihovně.

-mv-

Připomínáme změny v umístění 
volebních místností

Informace pro voliče v karanténě /
izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Vláda České republiky 17. srpna  schválila
návrh zákona o zvláštních způsobech hlaso-
vání ve volbách do zastupitelstev krajů a do
Senátu v roce 2020. 
Návrh je určen pro osoby, jimž nařídila karan-
ténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-
19 krajská hygienická stanice nebo praktický
lékař. Zákon též umožní hlasování voličům
umístěným v zařízeních, která byla rozhodnu-
tím krajské hygienické stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti
zvláštního způsobu hlasování:
• Hlasování z motorového vozidla u volebního
stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato vo-
lební stanoviště budou zřízena pro každý

okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uz-
působena pro průjezd motorového vozidla, je-
jich vybavení zajistí armáda. Takto může volič
hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do
15 hodin.
• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních
služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská
hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení
na svém území krajskému úřadu, ten do nich
vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hla-
sovat bude možné od čtvrtka volebního týdne
od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18
hodin.
• Hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky - pokud občan v nařízené karanténě

či izolaci nemůže využít drive-in hlasování,
může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd spe-
ciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit
členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou
volební schránkou za občanem domů. Toto
hlasování bude probíhat od pátku volebního
týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do
14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat
speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků
a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem;
také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčí-
tací komise u krajského úřadu. -red-

Město ušetří jeden
a půl milionu korun
za elektřinu a plyn
Město Litomyšl nakupuje stále velmi efektivně
elektřinu a zemní plyn. Dodávky energií na příští
rok si radnice zajistila na Českomoravské ener-
getické burze Kladno za ceny, které proti leto-
šku klesnou u elektřiny o více než desetinu
a u zemního plynu dokonce o třetinu. Náklady
na energie tím městu a jeho organizacím kles-
nou o 21 procent a městský rozpočet ušetří
jeden a půl milionu korun.
„U zemního plynu jsme se dostali na 394 korun
za megawatthodinu v maloodběru a 376
Kč/MWh ve velkoodběru. Je to vůbec nejnižší
cena, za kterou jsme kdy zemní plyn odebírali.
I s cenou elektřiny na úrovni 1200 korun za me-
gawatthodinu jsme spokojeni, proti letošku je
to 13procentní zlevnění,“ uvedl místostarosta
Radomil Kašpar.
Litomyšl na burze každoročně nakupuje téměř
9 tisíc MWh elektřiny a plynu pro budovy měst-
ského úřadu, školy, kulturní zařízení, technické
služby města, nákupu se ale účastní třeba
i středisko volného času dětí a mládeže nebo
Evropské školící centrum, o.p.s.

Radim Dočekal
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strana 1 >
Na závěr dne se v Havran Steak Baru rozezní
písně Zuzany Navarové a autorské tvorby v po-
dání držitelů ceny Anděl z roku 2016 Martiny
Trchové a Patrika Henela.
Sobotní program zahájí bazar na dvorku Bow-
ling baru Peklo s koncertem Bohdany Sýkorové,
odkud se můžete občerstveni z tamní kuchyně
i baru přesunout na dvorek U Kuděje, kde se se-
tkáte s tvorbou předního českého grafika Karla
Demela. Na stejném místě se večer uskuteční
i koncert alternativní janovské kapely Nezná-
mému bohu. Sobota ale bude bohatá i na další
koncerty! Před Městskou galerií vystoupí se sa-
xofonem a akrylovými koulemi Nikol a Valerie,
do Augustovy tiskárny vás jistě přiláká zpěv,
violoncello a looping zpěvačky a textařky Vero-
nique. Poté stačí sejít jen schody a budete na
dvorku Underground Restaurantu, kde své
i světové písně zahrají hudebníci Pishcoth a Voj-
timír z kapely Echonaut v buskingovém duchu
s kytarou a přenosným bubnem. Od koncertů si
můžete odpočinout v klidném prostředí zahrady
2ar(t) se čtením litomyšlské skupiny POEZIE
20XX ve složení Petry Beranové, Milana Gábr-
líka, Pavla Mrověce a Jiřího Vodehnala s jedineč-
ným kytarovým doprovodem Tomáše J. Holého.
Večerní program podtrhne koncert se zpěvem
a akordeonem mísící prvky world-music, šan-
sonu, klezmeru a folku na dvorku vinotéky a vi-
nárny U Mydláře s frontmanem kapely Cirkus
Problem – Jiřím Čevelou.
Po nedělním obědě s námi můžete završit fes-
tival ve Váchalově ulici. Programu se chopí di-
vadelní lektorka Anya Kopecká a výtvarník
Kamil Kopecký, kteří v zahrádce 1ar(t) povedou
výtvarnou dílnu a také divadlo divadelního
spolku Myšli s pohádkami Miloše Macourka
v podání skupiny místních dětí. S letošním pro-
gramem se rozloučíme v rytmu jazzu, šansonu
a blues kapely La Mimoza v čele se zpěvačkou
Veronikou Jílkovou, pianistou Martinem Buchtou
a kytaristou Boleslavem Houdkem.
Konkrétní informace hledejte na Facebooku
nebo na propagačních materiálech akce.

Tereza Jiroušková

Čtvrtý ročník 
Litomyšlských
dvorků

Letošní ArchiMyšl s novinkami!  
Již v roce 1996 bylo na shromáždění Mezinárod-
ního svazku architektů dohodnuto, že se bude
každý rok první říjnové pondělí připomínat jako
Světový den architektury. Oslava tohoto důle-
žitého svátku se v Litomyšli koná podeváté pod
názvem ArchiMyšl.  Maratón akcí začíná v pátek
2. října. Věříme, že i tentokrát si z bohaté na-
bídky vyberete a přidáte se k oslavě svátku ar-
chitektury a designu. 
O páteční rozjezd se postará Městská galerie Li-
tomyšl, která vám od 16:00 hodin vezme na
Procházky (s) městem po veřejných prostorách.
V sobotu dopoledne připraví tato organizace
v domě U Rytířů hravý workshop pro děti na
téma: Pojďme si hrát na architekty!
Sobota bude jako vždy ve znamení komentova-
ných procházek a nebude chybět ani komento-
vaná projížďka po stavbách moderních
architektury v Litomyšli s městskou architekt-
kou Zdeňkou Vydrovou. V ceně jízdenky je
i malá svačinka – z kapacitních důvodů dopo-
ručujeme registraci v IC předem.    
Na sobotní odpoledne pro vás připravujeme
úplnou novinku! Prohlídky s názvem Přezůvky
s sebou nás zavedou do několika objektů, které
jsou příkladně revitalizovány a nechybí jim
prvky moderní architektury. Jejich zvláštností

však je to, že se do nich běžně nepodíváte. Bu-
dete mít také příležitost zeptat se investorů,
jaké jsou výhody zapojení architektů do procesu
přestavby. Někde se nám možná podaří získat
pro prohlídku i samotné architekty. Na tuto no-
vinku se moc těšíme. 
Novinou je i podvečerní pořad Co nového chys-
táme v Litomyšli – právě zde by mělo vedení
města za pomoci architektů vysvětlit aktuální
připravované projekty i plány do vzdálenější bu-
doucnosti. Po této hodince nás čeká již tradiční
pořad Na Pivo nejen s architekty. Tentokrát
jsme pozvali tzv. mladou krev – tedy mladé ar-
chitekty, aby formou krátkých pětiminutovek
(formát pecha kucha) představili to nejdůleži-
tější ze své tvorby. Následná diskuse se zaslou-
žilými architekty s mnohaletou praxí, ale
i laickou veřejností může být zajímavým vyústě-
ním sobotního programu.

V neděli se můžeme těšit na Procházku (s) Klá-
rou a s panem Stanislavem Vosykou – půjde
o mimořádnou prohlídku domu, který město Li-
tomyšl kupuje od Pardubického kraje a jehož
historie je velmi zajímavá. Další komentovaná
nedělní prohlídka bude věnována povídání o di-
vokém stavebním vývoji unikátního domu, Port-
monea – Musea Josefa Váchala, který nedávno
prošel zásadní rekonstrukcí.    
Po celý víkend si můžete v domě U Rytířů pro-
hlédnout výstavu Město L, která je věnovaná Li-
tomyšlskému architektonickému manuálu. Za
vidění stojí i projekce Metropolia v kopuli
chrámu Nalezení sv. Kříže. Tato moderní ani-
mace Jakuba Nepraše byla zakoupena jako po-
děkování G. B. Alliprandimu za jeho práci při
výstavbě chrámu – v letošním roce si připomí-
náme 300 let od jeho úmrtí.         
Aktuality z příprav oslavy Světového dne archi-
tektury můžete sledovat také na facebooku Ar-
chiMyšle, celý program naleznete i na webu
města Litomyšl.
    Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
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Všimli jste si? Městské služby Litomyšl mají
nový elektromobil, který nahradil dosluhující
dieselovou multikáru. Provoz nového vozu je
šetrnější k životnímu prostředí, auto je také vý-
razně tišší. Zaměstnanci v sprnu elektromobil
předvedli vedení města. Využívat ho budou
hlavně na vyvážení odpadků z košů. Vůz stál
900 tisíc Kč a podařilo se na něj získat dotaci
ve výši téměř 400 tisíc ze Státního fondu život-
ního prostředí. „Dosluhující multikáru bychom
museli tak jako tak nahradit, jsem rád, že se
nám podařilo sehnat prostředky na moderní a
ekologickou alternativu, podle ohlasů z praxe
to byl dobrý krok,“ uvedl k pořízení nového vozu
místostarosta Radomil Kašpar. -mv-

Společné stezky pro chodce a cyklisty
Město Litomyšl zřídilo na podzim roku 2018 na
základě doporučení dopravní komise města na
vybraných úsecích společné stezky pro cyklisty
a chodce. Podněty na jejich zřízení se objevo-
valy od občanů města opakovaně. Jedná se
o úseky, které bylo dříve možné považovat
spíše za chodníky, ale cyklisté je většinou stejně
obecně používali:
- od ulice Trstěnická ke světelné křižovatce
- podchod pod I/35 před objektem Sokolovny

Litomyšl
- části ulice Benátská a U Náhonu
- v okolí nedávno zrekonstruovaného pod-

chodu pod silnicí I/35 mezi nákupními centry
Albert a Billa

- nadchod nad silnicí I/35 u Smetanova domu
Dopravní komise k doporučení přistoupila s tím,
že bude očekávat vzájemnou ohleduplnost
obou skupin účastníků provozu – chodců a cyk-
listů. Pro společné stezky totiž jiná ustanovení
v zákoně nejsou uvedeny. Především cyklisté by
si na těchto úsecích měli uvědomit, že je nutné

Benefiční dobový ples letos
pomohl naposledy
Začátkem března proběhl jako poslední ples
sezóny tradiční Benefiční dobový ples. Zave-
dená opatření vlády se plesu naštěstí těsně
vyhnula, i tak ale nástup koronaviru zásadně
ovlivnil účast hostů. Předpokládaný finanční
výnos, který měl sloužit k zakoupení lineár-
ního dávkovače pro domácí hospic Bílá holu-
bice, byl velmi mizivý, několik málo stokorun.
Členové Veterán klubu Litomyšl a členky
Sboru paní a dívek Litomyšl však chtěli dostát
slibu, a proto se rozhodli  složit částku z člen-

Freska ve dvoře městské knihovny
V prosincovém čísle Lilie představila Vyšší od-
borná škola pedagogická a Střední pedago-
gická škola v Litomyšli občanům nový projekt,
který získal podporu z unijního programu Eras-
mus+. Projekt nese název Freska – obraz Ev-
ropy a jde v něm o mezinárodní strategickou
spolupráci v odborném vzdělávání. Hlavním
cílem je „sdílet dobrou praxi“ a obohatit učitele
i žáky o nové zkušenosti. Díky tomu bude
možné rozšířit nabídku výuky výtvarné vý-
chovy o základy techniky freskové výmalby
a pedagogičtí pracovníci školy získají základy
digitální grafiky.
Navzdory komplikacím, které nám všem koro-
navirová pandemie na jaře způsobila, se
s drobnými změnami podařilo realizovat klí-
čové aktivity, takže se projekt dostává do své

druhé fáze. Nejdůležitějším momentem byl
vznik výtvarného návrhu fresky. Tímto chceme
velmi poděkovat všem studentům VOŠP
a SPgŠ, kteří se do projektu přihlásili. Ani vše-
obecná karanténa, ani náročné samostudium
distanční výuky je neodradili od práce a své
výtvarné návrhy dovedli do konečné podoby.
Z 12 obdržených výtvarných prací byl v rámci
interního řízení vybrán vítězný návrh, jehož
autorkou je Kateřina Mičková, studentka 1. roč-
níku VOŠ. 
Realizace litomyšlské fresky proběhne ve dvoře
městské knihovny od 21. do 26. září. Na místě
bude společně s autorkou návrhu pracovat me-
zinárodní tým polských, německých a českých
učitelů pod vedením francouzských lektorů, vý-
tvarníků z asociace Les Passeurs de Fresques,

a za odborné podpory asistentek z fakulty re-
staurování nástěnné malby a sgrafita Univerzity
Pardubice.
Stejně jako litomyšlská Pedagogická škola i ně-
mecká partnerská škola dospěla ke svému vítě-
znému výtvarnému návrhu. Další společná
realizace se proto uskuteční v Eberswalde ne-
daleko Berlína. Freska vznikne v interiéru part-
nerské školy Oberstufenzentrum II Barnim, a to
v únoru 2021. Také polští partneři pracují na
koncepci výtvarného návrhu, jenž bude dle har-
monogramu projektu realizován v září 2021 ve
veřejném prostoru města Opole.
Doufáme, že fresky daná místa oživí a zatrak-
tivní. Že se stanou drobnými střípky v mozaice
města krásného a uměnímilovného. 
    Šárka Kučerová

ských příspěvků a také z dobrovolných darů
svých členů.  Tyto peníze ve výši 35.000 Kč
společně předali v létě po ústupu koronaviru.
Vzhledem k malé účasti hostů i na plese mi-
nulém se oba spolky rozhodly další plesy
společně nepořádat. Třeba jednou zase přijde
čas se k této tradici plesu vrátit. 
Členky Sboru paní a dívek v Litomyšli ještě
navíc vybraly mezi sebou částku 10.100 Kč,
které budou použity na provoz domácího
hospicu v Dolním Újezdu.
    Vojtěch Vomočil a Jindřiška Kubíčková

Poděkování
Děkujeme za finanční podporu Veterán klubu
Litomyšl a Sboru paní a dívek v Litomyšli, díky
které jsme mohli zakoupit injekční lineární dáv-
kovač a zdravotnický materiál nezbytný pro
naši práci.
1. 8. 2020 jsme zahájili činnost domácího hos-
pice Bílá Holubice v Dolním Újezdu. Více infor-
mací o nás zjistíte na našich internetových
stránkách www.hospicholubice.cz.

Tým domácího hospice Bílá Holubice
mobilní hospicová péče z.s.

omezit rychlost jízdy a není vhodné si žádným
způsobem vynucovat volný průjezd. Účelem no-
vého označení bylo především to, aby bylo jed-
noznačné, že uvedené komunikace mohou užít
bez rizika vystavení se postihu ze strany měst-
ské nebo státní policie.
Dopravní komise předem deklarovala to, že ji na
uvedených úsecích vidí jako přednostní pohyb
chodců. Bude tedy velmi záviset na tom, jaké

zkušenosti budou s výše zmíněnou vzájemnou
ohleduplností obou skupin. Pokud by mělo do-
cházet především k prokazatelnému ohrožo-
vání chodců, je dopravní komise a město
Litomyšl připraveno přistoupit k navrácení do
původního stavu.
Prosíme tedy tímto především cyklisty, aby
výše uvedenou podmínky respektovali.
Chodce potom hlavně tímto sdělením chceme
upozornit na možnost výskytu cyklistů na úse-
cích, a aby tomuto faktu přizpůsobili jejich uží-
vání (např. vyšší dohled nad dětmi, chůze po
pravé straně, větší ostražitost). Věříme, že
jsme společně schopni splnit očekávání, které
vedlo k zavedení opatření – zlepšit podmínky
pro cyklistickou dopravu ve městě při zacho-
vání bezpečnosti chodců.    

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Odpadky vyváží
elektromobilem
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 5. 9. MUDr. Přichystalová
Ne 6. 9. MUDr. Dejdarová
So 12. 9. MUDr. Kašparová
Ne 13. 9. MUDr. Jílek
So 19. 9. MUDr. Tišlerová
Ne 20. 9. MUDr. Jílek
So 26. 9. MUDr. Mikulecká
Ne 27. 9. MUDr. Paseková
Po 28. 9. MUDr. Paseková
So 3. 10. MUDr. Kašparová
Ne 4. 10. MUDr. Jílek

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 5. 9. MUDr. Švábová
Ne 6. 9. MUDr. Filová
So 12. 9. MUDr. Beňová  
Ne 13. 9. MUDr. Cacková
So 19. 9. MUDr. Hájková  
Ne 20. 9. MUDr. Filová
So 26. 9. MUDr. Kopecká
Ne 27. 9. MUDr. Mareš
Po 28. 9. MUDr. Papoušková
So 3. 10. MUDr. Pešková
Ne 4. 10. MUDr. Pilařová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 5. 9. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 6. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 12. 9. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 13. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 19. 9. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 20. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 26. 9. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 27. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Po 28. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 3. 10. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 4. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. – 6. 9. MDDr. Kotlárová Michaela Sarah
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
12. – 13. 9. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
19. – 20. 9. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
26. – 27. 9. MDDr.  Janoušková Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633
28. 9.  MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
3. – 4. 10. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 737 006 138

Odběrové místo v Litomyšlské nemocnici je v provozu
od pondělí do pátku, nutná je však rezervace

Odběrová místnost se v Litomyšlské nemocnici
nachází v budově F (Oddělení infekční diagno-
stiky).

K odběru už jen přes rezervaci
Snížení administrativy a zrychlení procesu od-
běru. To jsou hlavní důvody, proč Nemocnice
Pardubického kraje (NPK) spustila 10. srpna
nový registrační a rezervační systém pro svá
odběrová místa v Pardubické a Litomyšlské
nemocnici. 
Vzhledem ke stoupajícímu počtu samoplátců
i pacientů indikovaných k odběrům na přítom-
nost nového typu koronaviru bude Nemocnice
Pardubického kraje nově používat pro jejich
registraci a rezervaci systém, který pomůže
na odběrových místech snížit administrativu
a zrychlit proces odběru, protože řadu admi-
nistrativních úkonů bude možné udělat do-
předu. „Kromě zjednodušení celé organizace

odběrů na covid-19 by měl nový systém vést
ke snížení epidemiologického rizika, které by
mohlo v případě příchodu většího množství
pacientů k odběrovému místu nastat. Zároveň
věříme, že i pro pacienty bude tento systém
komfortnější,“ říká ústavní epidemioložka Ne-
mocnice Pardubického kraje Lucie Bareková.
Pacient, který byl odeslán na odběrové místo,
nebo samoplátce, který se chce nechat otes-
tovat, vyplní ve formuláři zhruba 10 požado-
vaných polí a vybere si vhodný termín odběru.
Systém bude nabízet volné kapacity vždy ma-
ximálně 10 dní dopředu, kapacita odběrového
místa je v tuto chvíli nastavena na 30 osob za
hodinu. Registrovat se na následující den je
možné do 11.00 hodin. Po odeslání registrace
dostane pacient potvrzovací e-mail. Prostřed-
nictvím tohoto nového rezervačního systému
se budou muset hlásit všichni indikovaní pa-
cienti i samoplátci. Bez rezervace skrze sys-

Látkové poradenství 
a půjčovna látkových plen 
Milé maminky, rády byste vyzkoušely látkové
pleny, ale nevíte, jak na to? Bojíte se, že látko-
vání nezvládnete? Možná víte, že látkování je
levnější, zdravější i ekologičtější, ale nedaří se
vám v současné bohaté nabídce látkových plen
zorientovat.
Rodinné centrum Litomyšl vám proto od září
nabízí novou službu - látkové poradenství a půj-
čovnu látkových plen. Seznámíme vás s jednot-
livými druhy látkových plen, ukážeme vám, jak

se používají, vysvětlíme, jak o ně správně pečo-
vat. A pokud budete mít zájem, za vratnou zá-
lohu (a drobný provozní poplatek) vám pleny na
dobu dvou týdnů půjčíme domů. Samy si tak
budete moct vyzkoušet, zda vám látkování vy-
hovuje, nebo ne.
V případě zájmu volejte na tel. číslo 777598647
nebo napište na mail botkova.b@seznam.
Za RC Litomyšl

Barbora Brůnová

tém bude muset indikovaný pacient nebo sa-
moplátce čekat na případné uvolnění místa
a může se také stát, že vzhledem ke kapacitě
nebude odebrán.

Kateřina Semrádová, NPK

Český den proti rakovině
Tradiční sbírka v podobě prodeje kytiček v uli-
cích se by se měla uskutečnit v plánovaném ná-
hradním termínu tedy ve středu 30. září 2020,
pokud nám to situace dovolí s ohledem na další
vývoj ohledně epidemie COVID-19. Věříme, že

vše dobře dopadne a náš Litomyšlský tým
skautů, skautek, světlušek a vlčat se v ulicích
těší se na setkání s Vámi, kde pro Vás budou mít
připravené kytičky k prodeji.
Za skautské středisko Litomyšl Irena Kopecká

Od září musíme ve vybraných
místech opět nosit roušky
strana 1 >
Ke změnám také došlo v oblasti podnikání
a poskytování služeb. Ministerstvo zdravotnic-
tví v druhé polovině srpna změnilo avizovaná
pravidla a například v restauracích, barech, ka-
deřnictvích, masážních salonech, kosmetic-
kých studiích, na manikúrách a pedikúrách se
tak roušky také nosit nemusí. 
V divadlech, kinech a koncertních sálech povin-
nost pro návštěvníky nosit roušku platí pouze
v případě, že se představení zúčastní více než
100 lidí. Stejné podmínky platí pro bohoslužby.
V bazénech, saunách, posilovnách a tělocvič-
nách není povinné zakrývání úst a nosu. Na-
opak ve volebních místnostech se roušky
v říjnu budou muset nosit.

„Zároveň prosím občany, aby v nadcházejícím
období zvýšeného výskytu respiračních one-
mocnění dbali na vyšší hygienu rukou, a ze-
jména pokud by se necítili zdravotně dobře,
zůstali doma nebo kontaktovali svého prak-
tického lékaře,“  doplnila hlavní hygienička ČR
Jarmila Rážová.
Stále také platí výjimky z povinného nošení
roušek, nosit je nemusí například děti do dvou
let, vystupující umělci, účastníci soudního
jednání, tlumočníci, moderátoři či lidé s poru-
chou intelektu.
Uvedené informace jsou převzaty z minister-
stva zdravotnictví, byly aktuální k 25. srpnu
2020 a mohlo dojít ke změnám.

-mv-

Od pondělí 17. srpna 2020 se v Litomyšlské nemocnici provádějí odběry na testování korona-
viru od pondělí do pátku, vždy od 7.00 do 12.00 hodin. Žadatel o test na covid-19 (samoplátce
i indikovaný pacient) se musí na odběr předem objednat prostřednictvím rezervačního formu-
láře, který najde na webových stránkách www.nempk.cz/testovani.



Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Doplňující názory k příspěvku
Jaroslava Šauera z Lilie č. 8
Konečně se někdo z občanů Litomyšle odvážil
napsat kritiku na opravu zdi u zámecké za-
hrady. Připojuji se i já - občan dlouho žijící v Li-
tomyšli, který rád sleduje dění kolem sebe. Můj
příspěvek se částečně překrývá s myšlenkami
pana Šauera.
Ve městě se během historického vývoje i v po-
slední době vykonalo hodně pozitivního. Přesto
dochází k různým omylům. Nejokatější z po-
slední doby je snad snaha o opravu zdi v rohu
zámecké zahrady. Došlo k vybourání části ka-
menných kvádrů a jejich nahrazení cihlami,
které byly omítnuty. Už samotná myšlenka to-
hoto řešení je neomluvitelná. Národní památ-
kový úřad schválil toto řešení. Vždyť tam sedí
samí odborníci, kteří chrání v republice i jen
torza památek. Stavitel zámku Vratislav z Pern-
štejna by se jistě divil, vždyť s vynaložením
všech sil a finančních prostředků vybudoval již
před čtyřmi stoletími světově význačné dílo. To
se nyní začíná měnit v dobově nepřirozenou ar-
chitekturu. A to tady má vydržet další století? Je
vůbec možné něco takového vymyslet u pa-

mátky I. kategorie zapsané v UNESCO? Věřím
také tomu, že stačilo kameny ze zdi rozebrat
a po příslušné sanaci zdi zase znova usadit.
Došlo by i k minimálnímu přesunu hmot. Ná-
klady na opravu trvalého rázu by jistě nebyly
takové, jaké budou u té nové. 
Dále je tu otázka: Co nyní bude s opracovanými
kameny? Nezatoulají se někam do neznáma?
Podobné se snad stalo po rozebrání kamen-
ného jeviště a orchestřiště v zaniklém amfiteá-
tru, proto se Vás ptám, paní kastelánko, proč
jste k tomu svolila? Zámek sice není v majetku
města, ale pročpak se nikdo z Vás, páni radní,
pane senátore i řediteli muzea, chodících okolo,
nezmohl na okamžitou reakci?
O laminátové invazi kolem zámku, v regulaci
potoka, v kočárovně a v jízdárně se nemá již
cenu bavit.
U zámku se postavil oplachtovaný dětský pavi-
lon. Památkáři tentokrát nezapomněli upozornit
na to, že se musí odstranit, a protože město ne-
našlo žádné řešení k novému umístění, musí se
přestěhovat jinam. A ejhle, zájemců z jiných

měst se hned našlo dvacet. Cožpak by se v Li-
tomyšli opravdu nenašel prostor pro umístění
pavilonu?
Konečně se musím také zmínit o vile Kláře. Ro-
kuje se ve městě i v Pardubicích o tom, jestli kraj
povolí laciný odprodej a dojde k převodu na
město. Ale rychle je tu spásný nápad, jak vilu
někomu přihrát. Prý že město nemá na její
opravu. Někdo jiný jistě peníze najde a rozmnoží
svůj majetek. Kdo to bude? O tom se ve městě
dlouho šušká. Zapomíná se ale na to, že pů-
vodní majitelé si při darovaném převodu dali
požadavek, aby vila sloužila veřejnosti, a ne
jenom jednotlivci. Myslím, že tenkrát jim to kon-
šelé z města horlivě slíbili. A sliby se mají plnit.
Účel využití by se jistě našel. A na postupnou
opravu peníze také. Vždyť přece byla letos
zvednuta domovní daň rázem o 50 %. To by se
snad dala, když by byla dobrá vůle, postupně
vyčlenit nějaká částka i na tuto rekonstrukci
(samozřejmě souhlasím i s investicí do nového
domova důchodců). Je to jenom krátký výčet
mých připomínek k dění ve městě. Doufám, že
si zodpovědní lidé dopis přečtou, zamyslí se nad
svojí prací a snad mně někdo odpoví. Věřím, že
jsem si na sebe neušil bič, neboť platí pravidlo
již ze starověku, že hlas lidu je hlas Boží.
    Jan Červenka

Odpověď panu Červenkovi
Vážený pane Červenko,
děkuji Vám za výzvu k vyjádření i zájem o dění
v našem městě. Oprava zámecké zdi je plně
v rukách majitele, tedy státu a památkářů, a za
město nemáme žádnou možnost, jak celou zá-
ležitost ovlivnit či urychlit. Pokud si majitel
opravuje svou zeď, má od památkářů povolení
a neporušuje nařízení, město s tím nic ne-
zmůže. Doufám, že opravy brzy skončí a její fi-
nální vzhled bude více respektovat historický
ráz návrší. Já osobně se také výměně kamenné
zdi za cihly podivuji, ale pevně doufám, že pa-
mátkáři jako odborníci vědí, co a proč v tomto
případě činí.
Stěhování pavilonu od zámku mě velice mrzí
a opakovaně jsme s památkáři jednali o tom,
aby mohl zůstat. Bohužel, před lety byla mými
předchůdci sjednána smlouva, kterou jako
město musíme dodržet. Přestěhování „stanu“
jsme také řešili, ale vzhledem k nákladům na
pouhou demontáž a přesun, které podle od-
hadů dosahují výše od půl milionu do milionu
korun, jsme se rozhodli, že přesun v rámci
města není při současných škrtech v rozpočtu
reálný, a zároveň jsme nedokázali vytipovat
místo, kam by se pavilon „hodil“ a zapadl by do
okolí. Ve hře byl park u Smetanova domu nebo

areál stadionu, ale ve finále se nám ani jedno
místo – vzhledem k velikosti pavilonu – nejevilo
jako vhodné. Nezávazných zájemců se našlo
skutečně hodně, ale řada z nich také byla pře-
kvapena technickou i finanční náročností pře-
sunu. Reálné nabídky na odkup pavilonu jsme
nakonec obdrželi tři. O dalším osudu pavilonu
budeme informovat veřejnost po dalších jed-
nání se zájemci.
Co se týče vily Klára, její prodej odsouhlasí za-
stupitelstvo tomu, kdo nabídne nejlepší návrh.
Na požadavek původních majitelů nezapomí-
náme, pokud si přečtete článek z červencové
Lilie, je tam výslovně napsáno, že „původní ma-
jitelé před 90 lety při darování vily Klára chtěli,
aby sloužila veřejnosti. Podle vedení města se
bude na morální závazek, který však není právní
podmínkou, při rozhodování o novém osudu bu-
dovy myslet a podle současných plánů nebude
o novém majiteli rozhodovat pouze nejvyšší
cena, ale i záměr.“
Morální závazek tedy ctíme a právě to, co s bu-
dovou bude, jak poslouží veřejnosti, bude hrát
velkou roli. Ohledy na to budeme brát právě
kvůli sto let starému závazku, ačkoliv bychom
podle současného práva nemuseli, jelikož Par-
dubický kraj budovu prodá bez jakýchkoliv bře-
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men. Proto nebude jediným kritériem výběru
cena, protože bychom to „museli“ prodat prostě
tomu, kdo dá nejvíce, bez ohledu na využití vily.
Náklady na opravu se podle různých odborných
odhadů pohybují mezi 30 a 70 miliony korun. To
je v době, kdy jednak šetříme na domov pro se-
niory, děláme nutné opravy městského ma-
jetku, ale také zároveň musíme kvůli dopadům
koronaviru na ekonomiku škrtat v rozpočtu,
zkrátka moc peněz. Prověřovali jsme i možnost
využít vilu Klára právě na nový domov pro se-
niory, ale finančně a technicky toto není reálné,
navíc by tam nemohlo být dosaženo potřebné
kapacity. Jsem rád, že v zastupitelstvu jsme
v tomto ohledu našli shodu i s opozicí. O prodeji
bude rozhodovat samozřejmě celé zastupitel-
stvo, já doufám, že obdržíme co nejvíce nabí-
dek, abychom měli opravdu na výběr a mohli
zvolit nejlepší variantu pro město a jeho obyva-
tele. Je s podivem, že se mezi lidmi šušká o tom,
komu se bude vila prodávat, protože já to
opravdu nevím. Zájemců se nám již ozvalo ně-
kolik, s každým ochotně komunikuji a vysvětluji
záměr města, ale opět se bude rozhodovat,
stejně jako u pavilonu, až na základě reálných
nabídek na odkup. Rozhodovat se bude na ně-
kterém z veřejných zasedání zastupitelstva
města, kam jste srdečně zván Vy i další občané.
    

S pozdravem Daniel Brýdl, starosta

Českem tam a zpět z Litomyšle
pravená byla i soutěž v AZ-kvízu, kterou živě
moderoval Aleš Zbořil.
Vysílání mělo poukázat na hlavní problémy 
a projekty ve vytipovaných destinacích, odpo-
vědět na otázky, jak se jindy zaplněná místa vy-
pořádávají s menším počtem zahraničních
turistů a jaký je o ně zájem mezi tuzemskými
cestovateli. Představilo také nejzajímavější
místa k návštěvě a dalo tipy na víkendové 
výlety. -az-

V pátek 21. srpna do Litomyšle přijela Česká
televize, která zde natáčela předposlední díl
z cyklu Českem tam a zpět. V televizi a na inter-
netu jste mohli sledovat živé vstupy z našeho
města, ale mohli jste zavítat i do Klášterních za-
hrad, kde bylo připraveno několik pořadů z dra-
maturgie České televize. Mohli jste je vidět
například taneční workshop s Alicí Stodůlkovou
a Michalem Mládkem StarDance, povídání o na-
táčení nového komediálního seriálu Chataři, při-
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Krajské volby a milion aut v Litomyšli
Je už skoro jisté, že za 6 let skončí dálnice před
Litomyšlí a bude pokračovat za ní. Zázraky se
dějí, ale to by musel padnout český rekord.
Připravme se, že Litomyšlí bude denně jezdit
20 000 aut, které by jinak jely po D35. Ročně
7 milionů.
Vloni jsem v Lilii za pomoci kolegů z Labora-
toře pro studium kvality ovzduší UK počítal, jak
zpoždění ovlivní naše zdraví. Řekli mi pak, že
můj odhad byl podhodnocený, neb jsem nebral
v úvahu emise Nox a ozónu a hlavně dopravní
nehody. Pro město velikosti Litomyšle platí
zhruba 10 milionů průjezdů = 1 ztracený život.
Zpoždění bude nejspíš 1-3 roky. Dál počítejte
sami.
Navíc i po výstavbě dálnice bude doprava
z Ústecka a Třebovska na Prahu jezdit přes
centrum Litomyšle. To je dle studie ŘSD mi-
lion aut ročně, který se měl původně na dál-
nici napojit přímo, což jsme ale v Litomyšli
odmítli. Děkuji Radě města Litomyšle, že svůj

názor v prosinci změnila, díky čemuž zůstal
západní obchvat Litomyšle v územním plánu
kraje.
Ten zmíněný milion aut nejede jen po Zámecké
a Zahájské k 1. ZŠ nebo Mountfieldu. Je to tran-
zit, tedy pokračuje dál po Kpt. Jaroše, Havlíč-
kově, Sokolovské. Bez obchvatu se toho nikdy
nezbavíme, budeme mít ucpané oba konce ná-
městí a každou dekádu 10 milionů zbytečných
průjezdů. Dýcháte zhluboka?
Vedení dálničních přivaděčů centrem Lito-
myšle je urbanistická katastrofa, kterou město
zažilo jen při normalizační stavbě průtahu,
destrukci synagogy a okolí. Protože se blíží
krajské volby, oslovil jsem kandidující strany
ohledně obchvatu (samozřejmě nesmí dojít ke
zpoždění D35; stavěl by se poté). 
Krajští lídři dvou největších stran byli ochotni
sejít se se mnou osobně a děkuji jim za vstříc-
nost, ač se v hlavní věci neshodneme. Oba
dopravě rozumí a navrhují jiná řešení, ale ta

buď nejsou realizovatelná do 20 let, nebo by
odklonila jen část toho milionu.
Výsledky? Západní obchvat Litomyšle, včetně
obchvatu Němčic, podporují Piráti a ČSSD (ko-
alice 3PK). ODS s TOP 09 a KDU-ČSL (Koalice
pro Pardubický kraj) ho teď stavět nechtějí,
mluví o územní rezervě. Odmítají ho ANO a SPD;
postoj ostatních je nejasný.
Jak se zbavit toho milionu aut bez obchvatu?
Jsou 2 varianty. První je nová silnice přes Čer-
nou horu, druhou spojka Němčic a Kornic. Ne-
výhoda obou je, že by ten milion aut pořád
jezdil přes Němčice, neměly by obchvat. Navíc
v prvním případě by došlo ke znehodnocení le-
soparku, ve druhém by ten milion jezdil i přes
Kornice. Blbá řešení, ale asi lepší, než aby ten
zbytečný milion aut ročně inhalovalo 10 000
lidí. 
Nebyl by obchvat výhodnější pro všechny?
Těším se na programy stran pro obecní volby.

Tomáš Havránek
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Reakce na p. Šauera
V Lilii č. 8/2020 jsem si přečetl článek pana
Šauera a odpověď paní kastelánky Kalové. Rád
bych taky přispěl svým článkem. Okolo této zdi
chodím každý den a to již od dob, kdy se zeď
začala opravovat. Viděl jsem samotné bourání,
na kterém se pravděpodobně nedá nic zkazit.
V dalším průběhu byl vytvořen základ s izolací
a v jejich spodních částech několik prefabri-
kátů s odtokovou rourou. Pravděpodobně si
někdo myslel, že tyto roury odvedou veškerou
vodu a tím bude problém vyřešen. Následující
stavba z cihel pokračovala bez problémů, kde
také není moc možností něco výrazně zkazit.
A teprve potom začal problém, o kterém se ni-
komu asi ani ve snu nemohlo zdát. Začalo to
zásypem zdi do zámecké zahrady. Nyní si po-

kládám otázku, kde skončila opuka (údajně
zvětralá a již nepoužitelná)? Skončila jako ne-
potřebná v zásypu, nebo se snad někomu ještě
mohla doma hodit? To by také měl někdo od-
povědný vysvětlit a mít zdokumentováno. Nyní
se opět vrátím zpět do doby před zásypem. Ci-
hlová zeď měla mít ze strany zásypu ještě kva-
litní lepenku, popřípadě více vrstev, nebo
mohla být impregnována kvalitním hydronátě-
rem a teprve pak zasypána. Pravděpodobně si
někdo z projektantů nemyslel, že po několika
letech sucha právě letos začne být velmi deš-
tivo. Je taky pravdou, že dřívější cihly byly da-
leko kvalitnější, než jsou dnes. V další části
omítka, fleky z vlhka, následně odstranění
omítky a do dnešního dne jen stále mokré

cihly. Tady je potřeba rychle jednat, protože
začne sychravý podzim, zima a nevyschlé cihly
se klidně mohou začít trhat. Jak tomu zabránit?
Urychleně odtěžit zásyp a provést funkční izo-
lace mezi zdí a zásypem. Když bude nejhůře,
tak zadat práci zručnému malíři, který by na-
maloval něco jako kulisy, něco na způsob jako
„Potěmkinova vesnice“, aby to vypadalo hezky
a nestálo to moc peněz. Ale ať to dopadne
jakkoliv, tak to původní zeď nikdy nahradit ne-
může. Přeji všem zainteresovaným odborní-
kům, aby se jim toto veledílo podařilo dokončit.
Slovo závěrem – pokud nemám dostatek fi-
nancí, abych mohl provést odpovídající rekon-
strukci s kvalitním materiálem, tak se do
takových dobrodružných akcí vůbec nepouš-
tím. Je to další výrazná kaňka pro Olivetskou
horu.
    Jan Pavliš

Bude připravovaný velký park opravdu přínosem?
V poslední době se jako expert Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze Such-
dole zabývám problematikou zasakování
v rámci protierozních a protipovodňových opa-
tření, takže mě zaujal článek o připravovaném
parku v ulici Z. Kopala. Tato lokalita byla z vo-
dohospodářského hlediska vždy problematická
a po zrušení původních příkopů do Loučné,
někdy v 50. letech minulého století, bylo zpra-
cováno mnoho projektů, jak situaci vyřešit, ale
vždy bylo něco přednějšího. Mohlo by tedy ve-

dení města nyní, kdy přichází s dalším projek-
tem, odtajnit z něho některé skutečnosti? 
1. Bylo se zastupitelstvo, nebo alespoň vyvo-

lení, podívat na podobné řešení někde jinde?
2. Navržené terénní vlny by měly zajistit vsako-

vání vody do podloží. Ve svahu byla dříve  Ci-
helna, a tak je vsakování v tomto místě dost
problematické.

3. Jak dlouho bude voda v lagunách – travní po-
rost vydrží pod vodou cca 1 týden.

4. Posoudil lokalitu geotechnik? Většinu sesuvů

způsobuje zvodnění (namočení) půdního
profilu. 

5. Existují hydrologické a hydrotechnické vý-
počty?

6. Projektant parku ví, jak dlouhé je vývojové
období komárů? 

7. Jak to bude s údržbou rozsáhlých svahů, když
dnes jsou problémy s posečením toho mála,
co existuje?  Jaroslav Tměj

Co nového v SVČ?
Středisko volného času připravilo na začátku
školního roku několik novinek, které souvisejí
s nabídkou zájmové činnosti.
Nejvýznamnější novinkou je úplná změna v sy-
stému přihlašování do kroužků a kurzů, ale také
na tábory a některé akce. Od 1. září je spuštěn
elektronický informační systém Přihlašování
Online, který je, včetně návodu na přihlášení,
umístěn v hlavním menu na webových strán-
kách – svc.litomysl.cz. Jedná se o osvědčený

program, který je využíván středisky volného
času v celé ČR. Princip přihlašování je podobný
jako ve většině internetových e-shopů, kdy se
klient (zákonný zástupce) nejprve do systému
zaregistruje pod svojí e-mailovou adresou a ná-
sledně si vybírá z nabídky zájmových aktivit da-
ného školního roku. Věříme, že tuto změnu bez
obtíží přijmete a bude pro vás užitečným po-
mocníkem.
Další novinky jsou tradičně v rozšířené nabídce
zájmových útvarů. Letos nově zveme do
kroužků Jehlou a nití, Slovem i pohybem, Mažo-
retky, Scrapbooking – papírohrátky, Vaření

s Robinem, Design a Aerobik pro děti. Bližší po-
drobnosti k novinkám, ale i dalším více než 60
kroužkům pro děti a kurzům pro dospělé jsou
uvedeny na našich webových stránkách. Čin-
nost většiny kroužků bude zahájena v týdnu od
14. září 2020, přičemž některé sportovní a tech-
nické zájmové útvary již fungují.
Mezi očekávané novinky je nutné počítat i za-
jištění veškerých platných hygienických pravi-
del, abychom dodrželi aktuální protiepidemická
doporučení. Přejeme všem klidné podzimní ob-
dobí a těšíme se na setkání. 

Josef Štefl, ředitel
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Unotrio hraje 
4. září pro Vojtíška
Srdečně vás zveme na večer s úžasnou kapelou
Unotrio, která vystoupí 4. září od 19 hod. ve Vi-
notéce a vinárně U Mydláře. Spolu s Nadačním
fondem manželů Pokorných se Unotrio roz-
hodlo dobrovolné vstupné věnovat Vojtíškovi.
Vojtík se narodil s Goldenharovým syndromem,
bez pravého ouška a na druhé nedoslýchá.
I s dalšími zdravotními problémy pomáhají ro-
diče Vojtíškovi usnadnit a zkvalitnit jeho život.
Přijďte si užít báječný večer a zároveň pomoci.
Připravené budou i dobroty z grilu, burčák
a další „mydlářové delikatesy“. Více o veřejné
sbírce pro Vojtíška se dozvíte na FB Nadační
fond manželů Pokorných. Těšíme se na večer,
kdy každá nota pomáhá. Za organizační tým 

Hana Kopecká

Nordic Walking pomáhá
Chůze s holemi patří mezi nejzdravější sporty,
kdy při správné technice zapojíte až 90 % svalů,
což je při dnešním sedavém způsobu života ob-
rovskou výhodou tohoto nenáročného pohybu. 
Pojďte se s námi projít, naučit se efektivní tech-
niku, zacvičit si a zasmát se při společném
sportování na čerstvém vzduchu. Naše první
lekce je určena úplně pro každého! 

Předpokládaná délka lekce s procházkou je 2,5
hodiny. Vstupné 250,- Kč bude věnováno na
pomoc Vojtíškovi.
Zdraví je pro nás nejdůležitější, pojďme zdravě
sportovat společně - 12. září v 8.00 hod. sraz na
Černé hoře. Hole s sebou!
Těšíme se na vás! Hana Kopecká,

Nadační fond manželů Pokorných 

Expedice Kayak 
- hledání sněhu 
v Turecku
Pokud chcete poznat i méně známou tvář Tu-
recka, určitě přijďte v pondělí 7. září v 19 hodin
do knihovny. Čeká vás tady přednáška, promí-
tání fotek a dokumentárního filmu „Expedice
Kayak - hledání sněhu v Turecku“ ze skialpinis-
tické výpravy skupiny Cold Nose ski team do vý-
chodního Turecka. 
A kdo jsou Cold Nose ski team? Nejlépe je asi
charakterizují jejich vlastní slova: „Nejsme žádní
profesionálové, žádní namakanci sjíždějící ty
největší fláky, jen se chceme podělit o své zá-
žitky ze skialpových toulek...“ Iva Pekníková

Irán - starobylá
Perská říše
V pondělí 21. září v 17 hodin Vás srdečně zveme
do knihovny na cestopisnou přednášku našeho
známého litomyšlského cestovatele Pavla Ku-
sého. Tentokrát se vypravíme do Iránu za sta-
rými Peršany. Iva Pekníková

Poetický 
dvoreček
podruhé
Těšíte se na Litomyšlské dvorky? I letos se při-
pojuje knihovna, a to v pátek 11. září. Opět jsme
pro vás připravili dvoreček plný knih, poezie, ob-
rázků a hudby. Na Radničním dvorku si můžete
koupit knihy za symbolické ceny, nebo je do-
konce dostat i zadarmo z projektu Najdi, přečti,
předej. Radost sobě či bližnímu svému můžete
udělat již od 10:00 hod. Náš dvorek políbí i múza
amatérské výtvarnice a básnířky Jany Andrlí-
kové.  Okouzlí vás její precizní koláže i poetické
obrazy. Od 14.00 hod. vás naladí hudba Ivo
Zídka a jeho přátel.  Od 15 hodin se náš dvorek
promění v něžně poetický díky autorskému
čtení Jany Andrlíkové (a nejen jí). Nudit se nebu-
dou ani vaše ratolesti, pro ty jsme připravili vý-
tvarnou dílnu. Jako třešnička na dortu vystoupí
od 16:30 hod. opět Bachadring. Kdo neuslyší,
neuvěří. Iva Pekníková 

Výstava o obnovitelích
sgrafitového pláště zámku
V rámci Litomyšlské veselice aneb (b)láznění se
špetkou gastroslavností proběhne v pátek

4. září od 17 hodin v zámeckém pivovaru slav-
nostní zahájení výstavy Zámecká sgrafita a je-
jich obnovitelé 1973–1989 („Hele, mladej, to zas
byla noc, co?!“). Výstava, kterou s využitím
grantu Ministerstva kultury ČR pořádají město
Litomyšl a Městská galerie Litomyšl, chce pro-
střednictvím zvětšených, převážně dobových
fotografií (některé budou zveřejněny poprvé)
a krátkých textů přiblížit nejširšímu publiku
práci restaurátorů Václava Boštíka, Zdeňka
Palcra, Stanislava Podhrázského, jenž by se
letos v listopadu dožil sta let, Olbrama Zoubka
a dalších na obnově sgrafitového pláště zámku.
Přístupná bude do 20. září.

Stanislav Vosyka

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.
Navíc pro zájemce po skončení prohlídky mož-
nost návštěvy židovského hřbitova s odborným
výkladem p. Martina Růžičky.
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 informačním
centru telefonicky 461 612 161 nebo e-mailem
ic@litomysl.cz Blanka Brýdlová

Koncerty a vernisáž výstavy ke 100. výročí
Církve československé husitské
V letošním roce si Církev československá husit-
ská připomíná 100. výročí své služby Bohu i po-
moci člověku a také u nás v Litomyšli v Husově
sboru na Toulovcově náměstí, kde sloužil bratr
farář Jaromír Metyš – významná osobnost lito-
myšlského duchovního, ale i hudebního života,
si chceme toto výročí připomenout dvěma
koncerty a výstavou věnovanou životu a službě
církve.
První koncert se v Husově sboru bude konat ve
středu 9. září v 19.00 hod. v podání sopranistky
Gabriely Němcové a cembalisty a klavíristy On-
dřeje Muchy a zazní na něm hudba od baroka
po současnost.
Druhý koncert v pátek 2. října v 17.00 hod. pro

nás připraví varhanice Jiřina Dvořáková a usly-
šíte na něm i improvizace na písně složené Ja-
romírem Metyšem. Tento koncert zároveň
doprovodí vernisáž výstavy o Církvi českoslo-
venské husitské, kterou připravila Královéhra-
decká diecéze a kterou uvede bratr biskup
Mgr. Pavel Pechanec. Výstava v Husově sboru
potrvá do listopadu a obsahuje také interaktivní
prvky pro děti, takže na ni srdečně zveme
všechny generace.
Konání koncertů finančně podpořilo město Li-
tomyšl, a tak je vstupné na ně dobrovolné.
Na setkání s vámi se za Náboženskou obec
CČSH v Litomyšli těší

Štěpán Klásek, farář
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POZVÁNKY 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

Prodat byt a koupit druhý. 
Klíčové je správné načasování - více na: 
www.consultvk.cz/realitní novinky

OSÍK – prodej pozemků k bydlení (výběr ze 7) v nově
vznikající zástavbě v centru obce. Výměra od
1100 m2 – 1 400 m2. Probíhá  příprava sítí (plyn, elek-
třina, veř. vodovod a kanalizace) včetně příjezdové
komunikace. Výhodná poloha pro bydlení v blízkosti
Litomyšle. Č. 1534                                Cena: 1 200 Kč/m2

CHMELÍK – bezbariérové bydlení 3+1 v domě se sto-
dolou na polosamotě a s výhledem do údolí. Napo-
jeno na elektřinu a obecní vodovod, odpady do
jímky. Potenciál v dokončení domu v podkroví s pa-
vlačí. Zahrada 2 378 m2, pozemky celkem 2807 m2.
Zajímavé místo pro trvalé bydlení i rekreaci. ENB
F/350. Č. 1561                                        Cena: 1 790 000 Kč
ŘETOVÁ – prodej stavení 4+2kk s letním pokojem
v podkroví, dvorkem, stodolou a zahradou 2 951 m2.
Topení lokální na tuhá paliva, napojeno na elektro
a veř. vodovod, odpady do jímky. Zajímavá obec se
základní obč. vybav. a dostupností do okolních měst:
ENB G. Č. 1562                                      Cena: 1 750 000 Kč
BOHUŇOVICE – pronájem haly 20x40 m2 pro skla-
dování v areálu ZD, troje vrata cca 4x4 m. 
Č. 1489                                        Sleva na: 12 000 Kč/měs.
LITOMYŠL – pronájem bývalé kavárny 140 m2 s let-
ním posezením 82 m2 na Smetanově náměstí. Klen-
bové na sebe navazující prostory. ENB G
Č. 1502                              Cena: první 3 měsíce zdarma
LITOMYŠL – pronájem prodejny 22 m2 na frekven-
tované ulici Havlíčkova (za poštou). Součástí sklad
12 m2, WC. Volné ihned. ENB G
Č. 1563                                    Cena: 7 000 Kč/měsíc
LITOMYŠL – pronájem kanceláře 20 m2 ve III.NP
v admin. budově u supermarketu Albert. ENB G
Č. 1558                 Cena včetně energií: 3 600 Kč/měsíc
LITOMYŠL – pronájem bytu 2+kk (64 m2) s výhle-
dem na náměstí. Nová kuchyně a koupelna, vl. ply-
nový kotel, plovoucí podlahy, velké pokoje.  ENB G.
Č. 1560                                 Cena: 10 500 Kč+energie
LITOMYŠL – prodej dvoupodlažního objektu se 2
byty, zahradou a garáží v centru města na ul. Neru-
dova. Vhodné jako investice, vlastní bydlení nebo
bydlení s podnikáním. Napojení na všechny sítě, vy-
tápění ústřední. Pozemky celkem 332 m2. ENB G 
Č. 1520                                                     Cena: 6 750 000 Kč
LITOMYŠL – prodej rodinného domu 3+1 k rekon-
strukci na Záhradi. Rovinatá zahrada 351 m2, předza-
hrádka 93 m2, zastavěná plocha 229 m2. Napojeno
na všechny sítě, ÚT na plyn. ENB G
Č. 1545                                                Cena: informace v RK
LITOMYŠL – prodej zděné garáže v lokalitě Cihelna.
Zastavěná plocha 18 m2. Výklopná vrata, elektroin-
stalace. 
Č. 1554                                                           Cena: 243 150 Kč

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

Divadelní září ve Smetanově domě
Hned na úvod sezóny ve čtvrtek 3. září se
v podání Divadla Vizita budou dít věci!
Slavné improvizační divadlo Jaroslava Duška
a jeho dvou přátel Pjéra la Š´éz a Martina Ko-
nopáska tvoří verbální, pohybové a hudební
etudy skutečně až přímo na jevišti. Tahle tro-
jice již roky nemá o diváky nouzi. Využijte
proto příležitosti vidět představení, které se
zcela jistě nebude už nikdy opakovat. 
Ve druhé polovině měsíce se konečně do-
čkají i někteří z těch, kteří stále mají v kapse
vstupenky na neuvedená „jarní“ předsta-
vení: Špačkova Etiketa není věda je připra-
vena na čtvrtek 24. září, komedie Znovu a líp
v hlavní roli s Markem Danielem se na

prknech Smetanova domu objeví v úterý 29.
září. Dagmar Burdová

Najdi (na) sebe
Bazárek, při kterém si najdete nejen něco na
sebe, ale taky můžete příjemně popovídat,
ochutnat něco z nadupaného baru, vymazlené
kuchyně v Bowlingbaru Peklo a užít si pohodu
krásné terásky. Navíc od 11 hodin bude hrát ta-
lentovaná Bohdana Sýkorová a každý, kdo do-
razí, může podpořit Zámecké návrší Litomyšl
koupí vstupenky do kostela. Více informací na
veronikadvorak83@gmail.com.
Moc se na vás těšíme 12. září!

Eliška Baťová a Veronika Dvořáková

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 mu-
zeem, kde na vás čeká Lázeňská cirkusová po-
hoda v muzeu – sluneční lázně, klaunské líčení,
žonglování, balancování a další cirkusové disci-
plíny. V případě deštivého počasí se akce pře-
sune 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 vzdělanosti
s dětskou expozicí domečků Račte vstoupit.
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

Do kina v září
Kino Sokol bude v září nabité premiérami. Ame-
rická filmová studia konečně dala zelenou
a dlouho očekávané tituly uvolnila do distri-
buce. Všechny fanoušky sci-fi žánru určitě po-
těší 2,5 hodiny trvající opus režiséra Ch. Nolana

Tenet s vypointovanou zápletkou, skvělými zá-
běry a dynamickým střihem. Studio Disney
uvede dobrodružné drama, které zpracovává
v Číně velmi dobře známou legendu o Mulan,
statečné válečnici. O tom, jak vznikla první nezá-
vislá tajná služba, vypráví akční komedie ze série
Kingsman, tentokrát s názvem První mise. Ráda
bych pozvala i na hit letošního léta, originální ko-
medii Palm Springs, kde se v časové smyčce
ocitnou dva účastníci svatební veselky. Premi-
érově máme na programu také zařazeno několik
titulů od domácích tvůrců - očekávané Bábovky
natočené podle bestselleru Radky Třeštíkové,
nové komedie Štěstí je krásná věc, Ženská pom-
sta a v neposlední řadě i drama z českého po-
hraničí 30 - 50. let minulého století Krajina ve
stínu. Pro dětské diváky poprvé uvedeme hranou
pohádku Princezna zakletá v čase a nejmenším
dětem udělá určitě radost oblíbená Máša a me-
dvěd: Mášiny písničky. Více informací o pro-
gramu kina najdete na webových stránkách
www.kinolitomysl.cz. Dita Konečná

Komentované 
prohlídky v muzeu
Cirkus v Litomyšli
Čtvrtek 10. září od 15 hodin
Komentovaná prohlídka historicky největší cir-
kusové výstavy v českých dějinách, která bo-
hatě dokumentuje život českého cirkusu od
druhé třetiny 19. století do konce 50. let století
dvacátého.
Retrogaming – počátky osobních počítačů
u nás
Pátek 11. září od 15 hodin
Komentovaná prohlídka interaktivní výstavy
historických počítačů a her, která zachycuje dě-
jiny výpočetní techniky od počátků po polovinu
90. let 20. století. Petr Chaloupka



Výstava „František Hoffmann (1920–2015). Litomyšlský
rodák, významný historik, archivář a kodikolog“
Město Litomyšl je právem pyšné na své rodáky,
kteří se vyznamenali v oblasti vědy, kultury či
umění. Mezi takové patří i PhDr. František Hoff-
mann, CSc., významný český historik, archivář
a kodikolog, který je ovšem širší veřejnosti
dosud neznámý. Tento dluh má částečně splatit
panelová výstava o životě této osobnosti, která
bude vystavena v litomyšlském archivu od 8.
září do 7. října 2020, a to v roce jeho stého vý-
ročí narození a pátého výročí úmrtí. 
Litomyšlský rodák František Hoffmann patřil
mezi ty, kterým uzavření vysokých škol na pod-
zim roku 1939 znemožnilo studium, a proto
mohl začít znovu studovat až po skončení války.
Vystudoval dějepis a filozofii, poté pokračoval
ve studiu v posledním jedenáctém kurzu Státní
archivní školy, kde byl jeho spolužákem
PhDr. Jindřich Růžička, CSc. (1926–2011), poz-
dější první a dlouholetý ředitel litomyšlského
okresního archivu. František Hoffmann se ve
své disertaci zabýval nejstaršími litomyšlskými

městskými knihami a za
svoji práci s názvem
„Městské knihy lito-
myšlské do konce 15.
století“ byl promován
doktorem filosofie. Po
studiích spojil svůj osud
na delší čas s Okresním
archivem v Jihlavě,
v jehož čele stál až do roku 1968. Po krátkém
působení na pozici ředitele v Muzeu Vysočiny
v Jihlavě musel svoji pozici z politických důvodů
opustit a v následujícím roce zakotvil v tehdej-
ším Ústředním archivu ČSAV, kde až do roku
1986 působil v oddělení pro soupis a studium
rukopisů. Po roce 1989 mohl být rehabilitován
a dostal možnost nadále rozvíjet svoji odbornou
činnost, kdy nepřestal spolupracovat se svým
posledním působištěm a mimo jiné usiloval
o prokázání vědeckého charakteru archivnictví.
Byl členem několika vědeckých komisí a rad.

Patřil mezi přední odborníky oboru kodikologie
(věda o rukopisech neúřední povahy) a znalce
problematiky středověkých měst. Z jeho díla je
třeba vyzdvihnout „Středověké město v Če-
chách (2009)“ nebo „Soupis knihovny kláštera
premonstrátů Teplá (1999)“. Důležitým těžištěm
jeho zájmu se staly dějiny Jihlavy. Jeho závažné
dílo, původně disertace, které se zaobíralo nej-
staršími litomyšlskými městskými knihami,
vyšlo tiskem s pozměněným názvem „Správa
a městské knihy litomyšlské od 14. do 16. sto-
letí“ až v roce 2007. 
Ačkoliv František Hoffmann žil až do své smrti
v Praze, na své rodné město nikdy nezapomněl,
což dosvědčuje i jím samotným sepsaný nekro-
log - „Litomyšl mě zrodila, Jihlava mě uchvátila,
Praha mi pomohla, a nyní mi opět poskytlo úto-
čiště moje rodné město“ - a poslední splněné
přání, být pochován ve svém rodném městě.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 7. září
2020 od 16.30 hod. Michal Severa
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Kurz orientálního
tance
Bolí vás záda? Máte šanci to změnit. V kurzu
orientálního tance si procvičíte celé tělo, posí-
líte zádové svaly a záda nebudou bolet. Orien-
tální tanec je pro ženy ten nejpřirozenější
pohyb, který je doporučován nejen gynekology,
ortopedy i neurology. Přijďte si vyzkoušet, není
omezen věkem ani postavou.
Kurz bude zahájen ve druhém týdnu září - vše
bude upřesněno na těchto stránkách:
www.amor-orient.com
Bližší informace a přihlášky: 728684634, 
avokvarom@gmail.com
Budu se na vás těšit Adriena Morávková

Starodávný jarmark
V sobotu 19. září se bude v horní části Smeta-
nova náměstí v době od 8 do 17 hodin konat tra-
diční Starodávný jarmark. Opět bude ten den
vyloučena doprava a centrum města bude ur-
čeno jen pěším. Jarmark se bude konat bez
pódia, jen s reprodukovanou hudbou. Jinak
bude vše jako obvykle, je pozváno na 100
stánků. To znamená, že bude možnost nakoupit
například burčák, čepice, dárky, dekorace, drahé
kameny, hračky, keramiku, klobouky, koření, kr-
mítka, květiny, mýdla, oblečení, ovčí kožešiny,
pletené a háčkované zboží, polštáře, prostírání,
skleněné předměty, šály, šátky, šperky, ubrusy,
textil i zástěry. Nebudou chybět předměty
z cínu, drátu, dřeva, kamene, kůže, levandule,

medu, pedigu, porcelánu, proutí, rakytníku,
kůže nebo vosku. Můžete přihlížet kováři, jak
kove koně, i tkadleně, která tká na stavu. Za-
koupit si můžete i různé sladkosti a dobroty, na-
příklad cukrovou vatu, mandle, perník, oříšky,
palačinky, štramberské uši nebo trdelník, stejně
tak i sýry, škvarkové tyčinky, uzeniny, také va-
lašské frgále. Zapít to vše můžete domácí limo-
nádou, kávou, pivem, šťávou z čerstvého ovoce
nebo vínem. Nebude chybět ani stánek s občer-
stvením, také budou mykologové nabízet hou-
bový guláš a topinky z houbovou směsí. Nebo
se přijďte jen setkat se známými a dobře se
bavit. 
Srdečně zve Jaroslav Dvořák a Smetanův dům    

Běhali jsme,
běháme, 
budeme běhat
Již čtvrtým rokem se k nám můžete připojit
a podpořit tak dobrou věc. Dne 19. 9. 2020 od
14 hod.  pro vás v Nové Vsi u Litomyšle Dobro-
volnické centrum při Farní charitě v Litomyšli
společně s dalšími partnery připraví nejen spor-
tovní odpoledne pro milovníky běhu, procházek
a cyklistiky. Opět budou vyznačeny běžecké
trasy různých délek i velmi oblíbený dětský
okruh se zábavnými úkoly. Součástí bude i bo-
hatý doprovodný program, proto neváhejte
a přidejte se k nám. Startovné je symbolické
(dospělí 50 Kč, děti 20 Kč). Akce je pořádaná ve
prospěch devítileté Anežky Hápové z Dolního
Újezda, která i přes středně těžkou mentální re-
tardaci a atypický autismus je velmi milou hol-
čičkou. Maminka by si pro ni přála stabilní kolo
LOPED. Přijďte a pomozte nám její přání splnit.
Minulý rok nám startem prošlo přes 300 běžců
a ostatních účastníků. Kolik to bude tento rok?
Těšíme se na Vás!

Petra Glänznerová, Farní charita Litomyšl

Dny evropského
dědictví
12. září 2020
U příležitosti konání Dnů evropského dědictví
bude do všech objektů Regionálního muzea
v Litomyšli (hlavní budova, Rodný byt Bedřicha
Smetany, Portmoneum) v sobotu 12. 9. 2020
vstup pro všechny jen za snížené vstupné.

Renata Kmošková

Zářijová schůzka 
a zájezd Kroužku
Jihočechů
Členové Kroužku Jihočechů se po prázdninách
sejdou ve čtvrtek 24. září v 17.00 hod. na své
čtvrté letošní schůzce v salonku restaurace
Slunce. Vyslechnou si přednášku předsedkyně
KJ Jany Kroulíkové o Boženě Němcové, která
byla připravena již na březnovou schůzku
a z důvodů koronavirové pandemie se neusku-
tečnila. Na schůzce zhodnotíme i půldenní zá-
jezd do Rychnova nad Kněžnou, který se
uskuteční 23. 9. Protože zbývá několik volných
míst, je možné se ještě přihlásit u pokladní
kroužku pí Pavlíny Dosedělové (mobil
736756181), předsedkyně J. Kroulíkové nebo na
email: kjlitomysl@seznam.cz. Na přednášku sr-
dečně zveme i nečleny. Jana Kroulíková

Krajinou příběhů
17. září 2020 od 18.00 hodin
Beseda a promítání autorských fotografií Orlic-
kých hor s Rosťou Bartoněm. Zajímavé srovnání
míst s historickými snímky. Kapacita sálu
v Portmoneu je omezena na 30 osob, doporu-
čujeme rezervaci předem na klimesova@rml.cz,
jednotné vstupné 40 Kč. Hana Klimešová



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

2. 9. St 16.00-19.00 Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči, prof. MUDr. Cyril Hőschl • Zámecké návrší tel. 461 653 333
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

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 17.00 Zámecká sgrafita a jejich obnovitelé 1973-1989 - vernisáž výstavy • zámecký pivovar tel. 461 614 765

18.00 Hyperrealismus - vernisáž výstavy Anny Kahovcové |14| • Galerie Pakosta tel. 602 789 015
18.30 Smetanova výtvarná Litomyšl - Plán B - komentovaná prohlídka s kurátorkou Lenkou Lindaurovou • sraz na I. zámeckém nádvoří
19.00 Unotrio hraje pro Vojtíška - benefiční koncert • Vinotéka a vinárna U Mydláře tel. 461 616 746
20.00 Noční komentovaná prohlídka a projekce Metropolia Jakuba Nepraše • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
20.00 3045 mám tě rád Maruško + Horká krev - koncert, afterpárty, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 9. So 10.00 Litomyšlská veselice - historická vozidla, stánky s lázeňskou a gastro tématikou, gril Vulcanus, aj. • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
10.00-12.00 Přijďte pobejt - s V. Žmolíkem a Cimbálovou muzikou J. Dostála, dopolední povídání s řadou hostů • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
10.00-20.00 Open ateliér - dětská dílna pod širým nebem, samoobslužná kavárna, Hannah tattoo, Doma ateliér Míly Gloserové • ulice F. Vognera
10.00-15.00 Snídaně v trávě - stylový lázeňský brunch, občerstení zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou • zámecká zahrada - u saletu tel. 461 653 333
10.00-15.00 Nejen knihy na radničním dvorku - projekt Najdi-přečti-předej, deskohraní, TeenSpace, Lázeňská čítárna • vedle městské knihovny
13.00-17.00 Lázeňská cirkusová pohoda v muzeu - sluneční lázně • terasy pod regionálním muzeem tel. 461 615 287
13.00 Bee band - jazz a swing 20. a 30. let, koncert na pódiu • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
13.00-15.00 Výtvarné hrátky pro rodiny s dětmi - akční umění, zdarma • na dvorku domu U Rytířů tel. 461 614 765
14.00 Do všech koutů návrší - prohlídka budov na zámeckém návrší a míst, kam běžný turista nemůže • piaristický chrám tel. 777 100 897
14.00-21.00 3. litomyšlská spacák párty - setkání milovníků pohody, příjemné hudby a spacího pytle • zámecký park tel. 777 100 897
15.00 Zlatovláska - loutkovou pohádku uvádí divadlo eMILLIon • Nová letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
16.00 Jarret - něžný indierock z drsného severu, koncert na pódiu • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
18.00 Top Dream Company - funk, soul & groove v podání jedenáctičlenné kapely, koncert na pódiu • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
19.00 Z-Band - koncert, světové i domácí hitovky • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
20.00 Noční komentovaná prohlídka a projekce Metropolia Jakuba Nepraše • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
20.00-22.00 Machos Burritos - večerní tancovačka s místní kapelou, koncert na pódiu • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
22.00 Lázeňská afterpárty - dj Magdida, 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

6. 9. Ne 11.00-14.00 Sousedská husička - posezení se společně servírovaným obědem pod širým nebem, hraje Třehusk • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
11.00-12.00 Upeč třeba chleba! - soutěž, přineste s sebou upečený domácí chléb i s receptem, ve 13.00 vyhlášení vítězů tel. 461 613 239

7. 9. Po 16.30 František Hoffmann 1920-2015 - vernisáž výstavy • Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli tel. 461 614 810
9. 9. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19.00 Sopranistka Gabriela Němcová a cembalista Ondřej Mucha - koncert, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
10. 9. Čt 15.00 Cirkus v Litomyšli - komentovaná prohlídka stejnojmenné výstavy • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287

19.00 Maok: Hudba vnitřních světů - koncert, vstupné 300 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě • piaristický chrám tel. 605 147 812
11. 9. Pá 8.00-19.00 Prohlídka školy, kterou zřizují rodiče - do 12.00 se můžete zúčastnit výuky • Základní škola Školamyšl tel. 775 612 258

9.00-17.00 Výklady karet - Emílie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
10.00-20.00 LD: Výstava J. Andrlíkové, Prodej vyřazených knih a Záložková dílna • radniční dvorek u knihovny tel. 461 612 068
10.00-17.00 Komentovaná prohlídka nové budovy - rezervace na skola@szat.cz • Střední škola zahradnická a technická Litomyšl tel. 461 313 611
13.00-17.00 LD: Školamyšlí dvorek - vlastnoručně připravené dobroty i výtvarná dílna od žáků a učitelů • Základní škola Školamyšl tel. 775 612 258
14.00 a 16.30 LD: Bachadring - folkový koncert • radniční dvorek u knihovny tel. 461 612 068
15.00 LD: Autorské čtení J. Andrlíkové - něco z poezie pro dospělé, ale i něco pro děti • radniční dvorek u knihovny tel. 461 612 068
15.00 Retrogaming - počátky osobních počítačů u nás - komentovaná prohlídka stejnojmenné výstavy • regionální muzeum tel. 461 615 287
16.00 LD: Dvorková slavnost - přátelské, charitativní setkání s dílnou "Motýli v letu" • rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl pietní IV - pomníky z 20. a 21. století, s průvodcem, zdarma • sraz před památníkem Z. Kopala 
16.30 LD: Ruda Hancvencl - Karmen - není Carmen jako Karmen, loutkohraní známého díla • Šantovo náměstí - dvorek Augustovy tiskárny
17.15 LD: Ruda Hancvencl: O zvířátkách - příběh z farmy zvířat, které hrozí válka s mloky • Šantovo náměstí - dvorek Augustovy tiskárny
18.00 LD: LiStOVáNí: Co by můj syn měl vědět o světě - autorské čtení, spíše stand-up vystoupení L. Hejlíka • dvorek EŠC tel. 461 612 161
19.30 LD: Martina Trchová a Patrik Henel - koncert, jazz-blues-folk-latina-šanson • dvorek Havran Steak Baru tel. 773 069 760
20.00 Dorian x Grey tour - koncert, 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Noční prohlídka chrámu - komentovaná prohlídka chrámu v noční atmosféře se světelnou sakrální instalací • piaristický chrám

12. 9. 8.00-11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507 
9.00-17.00 Komentovaná prohlídka pedagogické školy - prohlídky začínají v každou celou hodinu • VOŠ a SPgŠ Litomyšl tel. 461 615 705
9.30-14.00 LD: Najdi (na) sebe - bazárek s úsměvem, od 11.00 bude hrát talentovaná Bohdana Sýkorová • Bowling bar Peklo - terasa tel. 725 572 498
10.00-22.00 Film o revitalizaci zámeckého návrší • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
10.00-20.00 LD: Exlibris Karla Demela - výstava grafických prací významného českého grafika, malíře a ilustrátora • ul. B. Němcové - dvorek U Kuděje 
10.00 a 16.00 Prohlídka celým kostelem - s odborným výkladem, součástí je jinak nepřístupný prostor empor a sakristie • kostel Povýšení sv. Kříže
10.00, 11.30 a 13.00 Komentovaná prohlídka s možností zhlédnutí filmu o historii školy • Základní škola Zámecká tel. 461 612 385
10.00, 11.00 a 14.00 Smetanův dům jak ho neznáte - komentované prohlídky zákulisí • Smetanův dům tel. 461 613 239
11.00 Po stopách Židů v Litomyšli - komentovaná prohlídka, 50 Kč • sraz u infocentra na náměstí tel. 461 612 161
12.00-22.00 15. Fish Fest - rybí hody, hraje Volnost a Machos Burritos, hřiště pro děti, vstup zdarma • Sportovní areál za Sokolovnou tel. 461 612 806
14.00-20.00 30 let společnosti Kubík - Pendl, módní přehlídka, Laco Deczi & Celula New York, atd. • Smetanovo náměstí tel. 461 618 369
14.00 Komentovaná prohlídka výstavou Město-L - se spoluautorkou výstavy a LAM A. Waisserovou • dům U Rytířů tel. 461 614 765
13.00 a 15.00 Kino Sokol, jak ho neznáte - komentované prohlídky zákulisí, rezervace emailem na kino@litomysl.cz • Kino Sokol tel. 461 613 239
15.00 LD: Nikol a Valerie - saxofonistka Nikol Naňáková (Burysax) a kontaktní žonglérka Valerie Fafejtová • dům U Rytířů tel. 461 614 765
16.00 LD: Veronique - sólový projekt violoncellistky, textařky a zpěvačky Veroniky Hložkové • Šantovo náměstí - dvorek Augustovy tiskárny
17.00 LD: Pishcoth a Vojtimír - dvojice hudebníků se svým buskingovým projektem o zpěvu, kytaře a bubnu • dvorek Cafebar Undergroundu
18.00 LD: Poezie 20XX - lieterárně-hudební performance P. Beranové, M. Gábrlíka, P. Mrověce a J. Vodehnala • 2ar(t) Josefa Pleskota



12. 9. 18.00 LD: Neznámému bohu - koncert janovské hudební alternativní skupiny • na dvorku domu, ve kterém pobýval Z. M. Kuděj  (ul. B. Němcové)
18.00 Volnost - folkový koncert • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
19.30 LD: Jiří Čevela - koncert frontmana kapely Circus Problem Jiřího Čevely na dvorku • Vinárna "U Mydláře" tel. 461 616 746
21.00 Diskotéka 70. - 90. let - dj Alík, 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Noční prohlídka chrámu - komentovaná prohlídka chrámu v noční atmosféře se světelnou sakrální instalací • piaristický chrám 

13. 9. Ne 11.00 Po stopách Židů v Litomyšli - komentovaná prohlídka, 50 Kč • sraz před infocentrem na náměstí tel. 461 612 161
14.00 Prohlídka celým kostelem - s odborným výkladem, součástí je jinak nepřístupný prostor empor a sakristie • kostel Povýšení sv. Kříže
14.00 LD: Pohádky Miloše Macourka - dvě pohádky pro děti uvede Divadelní spolek Myšli • Váchalova ulice
14.45 LD: Kouzelný strom - tvoření ve stínu stromu v zenové zahradě s Anyou a Kamilem Kopeckým • 1ar(t) Josefa Pleskota
15.30 LD: La Mimoza - šansony, jazz i blues v podání zpěvačky V. Jílkové, pianisty M. Buchty a kytaristy B. Houdka • Váchalova ulice

16. 9. 15.00-18.00 Dětské dopravní hřiště - přednáška o správném chování v provozu, vyzkoušejte v praxi, helmu s sebou • hřiště "Wembley" tel. 461 653 333
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

17. 9. Čt 10.30 MSL: Povídání o pejskovi a kočičce - pro mateřské školy uvádí Nezávislá divadelní scéna SemTamFór • Smetanův dům tel.  777 010 250
15.00-18.00 Dětské dopravní hřiště - přednáška o správném chování v provozu, vyzkoušejte v praxi, helmu s sebou • hřiště "Wembley" tel. 461 653 333
16.00 Květinová show - 18. ročník, vstupné dobrovolné • Klášterní zahrady (za nepříznivého počasí na zámku) tel. 461 313 611
17.30 5 kroků ke zdraví - přednáška Miroslavy Švecové, terapeutky celostní medicíny • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00 Krajinou příběhů - beseda a promítání fotografií Orlických hor s R. Bartoněm, 40 Kč • Portmoneum - Museum Josefa Váchala tel. 461 615 287

18. 9. Pá 10.00 MSL: Miloš Vacík: Rytmy světa - interaktivní workshop pro studenty středních škol • Smetanův dům tel. 777 010 250
18.00 Kruhové tance - přihlášky a info sarka.ludvickova@gmail.com, 150 Kč • Centrum Spontanea tel. 605 423 279  
19.00 MSL: Bratři Ebenové - zahajovací koncert festivalu Mladá Smetanova Litomyšl • Smetanův dům tel.  777 010 250
20.00 Smetanovka • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.30 MSL: Obrazy Ondřeje Maška - vernisáž výstavy obrazů na chodbě Smetanova domu • Smetanův dům tel. 777 010 250
21.45 MSL: Face2Art - autorské čtení básní a povídek, koncert autorských skladeb a písní tvůrců virtuální galerie Face2Art • Smetanův dům - malý sál

19. 9. So Ukliďme Česko - zapojte se do úklidu Vašeho okolí, dobrovolníci sbírají odpad, pytle k vyzvednutí v IC • Litomyšl tel. 734 811 581
8.00-17.00 Starodávný jarmark - tradiční řemeslné trhy (téměř 100 stánků), občerstvení, reprodukovaná hudba • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
10.00-16.00 Komentovaná prohlídka elektromobilů - prohlédněte si zaparkované elektromobily a ptejte se • Smetanovo náměstí
10.00-17.30 MSL: Pocta Ennio Morriconemu - promítání filmů s ikonickou hudbou E. Morriconeho • Smetanův dům tel.  777 010 250
10.00-17.30 MSL: Pall Mall Art - hudební vystoupení, autorská čtení, divadelní inscenace, taneční vystoupení • Smetanův dům tel.  777 010 250
14.00 Litomyšlské vinobraní - pět vinařství, hraje Jamr´s, atrakce pro děti, dobroty z rožně a grilu, 150 Kč • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
20.00 MSL: Hrdinové komiksu a animovaného filmu - kostýmovaný ples účastníků festivalu, hraje Petra Ernyei Quartet • Smetanův dům
19.00 Tři sestry: Vinyl Tour 2020 - koncert, dále vystoupí Synové výčepu, již vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

20. 9. Ne 10.00-16.00 Komentovaná prohlídka elektromobilů - prohlédněte si zaparkované elektromobily a ptejte se • Smetanovo náměstí
10.00 MSL: Vůně sena a benzínu - hudební pořad Štěpána Raka a Jana Matěje Raka • Smetanův dům tel.  777 010 250

21. 9. Po 10.00-16.00 Komentovaná prohlídka elektromobilů - prohlédněte si zaparkované elektromobily a ptejte se • Smetanovo náměstí
22. 9. Út celý den Den bez aut • celodenní uzavírka ulice Ropkova a ulice Josefa Váchala tel. 461 653 333
23. 9. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
24. 9. Čt 15.00 Férový piknik - happening na podporu myšlenky fair trade a lokální produkce • Klášterní zahrady tel. 461 612 385

17.00 KJČ: O Boženě Němcové - přednáška Mgr. Jany Kroulíkové, i pro nečleny kroužku • Restaurace Slunce - salonek tel. 607 690 793
19.00 Etiketa není věda - dvouhodinová one man show mistra etikety Ladislava Špačka, vstupné 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

25. 9. Pá 20.00 Zvíře jménem Podzim - koncert, afterpárty, 250 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
26. 9. So 10.00-17.00 Workshop fotografie architektury - s fotografkou Nikolou Tláskalovou • dům U Rytířů tel. 461 614 765

10.00 Architektura a liturgický prostor - přednáška Mgr. P. Koláře, Th.D. z Husitské teologické fakulty UK v Praze • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Lucky Joke - koncert • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
20.00 The Best of Rock live - kapely 2nband a Che.cz hrají nejlepší rockové songy živě, 190 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

27. 9. Ne 19.00 Marpo & TroubleGang - koncert, 390 Kč předprodej / 450 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
28. 9. Po 11.00-14.30 Svatováclavský Brunch - neomezená konzumace z rautového stolu, od 15.30 À la carte • Hotel Aplaus tel. 461 614 900
29. 9. Út 19.00 Znovu a líp - divadelní představení, uvádí Divadelní společnost Titans, vstupné 350 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
30. 9. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19.00 Vernisáž fotografií • Vinotéka a vinárna U Mydláře  tel. 461 616 746
1. 10. Čt 18.00 Odhalení Krvavého románu aneb beseda s Ondřejem Cikánem • Portmoneum - Museum Josefa Váchala tel. 461 615 287

19.00 4 Tenoři - koncert, vstupné 595 - 770 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
2. 10. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl - veřejné prostory - prohlídka s průvodcem, zdarma • sraz u mostu před Smetanovým domem  

17.00 Vernisáž výstavy ke 100. výročí Církve československé husitské - biskup Mgr. P. Pechanec • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Iva Bittová - sólový koncert, vstupné 340-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
21.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

3. 10. So 9.30-12.00 Ornament (nejen v architektuře) - tvorba originálních sádrových odlitků • dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.00 Wohnout - koncert, jako host vystoupí Electric Lady, vstupné 330 Kč předprodej / 380 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

4. 10. Ne 19.00 574. LHV: Tak trochu sváteční Shakespearovská pošta - M. Hilský (slovo), D. Dobiáš (klavír), 250 Kč • Smetanův dům
5. 10. Po 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden - abonentní představení uvádí Divadlo Mladá Boleslav, zbylé vstupné 320-390 Kč • Smetanův dům

19.00 Mlýny - Divadlo Sklep, vstupné 350 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

Vysvětlivky:
LD = festival Litomyšlské dvorky
LHV = Litomyšlský hudební večer
MSL = festival Mladá Smetanova Litomyšl

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



do 30. 9. Litomyšlení - rodinný program který vás provede zámeckým návrším, pracovní listy k vyzvednutí např. v piaristickém kostele, IC, RML • denně 10.00-18.00
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-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 4. 10. Jakub Nepraš: Metropolia - promítání animace na strop kostela • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 17-18
od 4. 9. do 6. 9. Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností • Různá místa v Litomyšli
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 11. 9. do 13. 9. Dny otevřených dveří památek - zdarma nebo za výhodné vstupné navštivte vybrané objekty v Litomyšli, v rámci Dnů evropského dědictví
od 11. 9. do 13. 9. Litomyšlské dvorky - v průběhu těchto dnů ožijí některé dvory a dvorky v historickém jádru města Litomyšl • Různá místa v Litomyšli
od 16. 9. do 19. 9.               Bezplatné testovací jízdy elektrokol - dráha na Smetanově náměstí • Dům sportu Stratílek • St - Pá 10.00-17.00, So 8.00-15.00
od 17. 9. do 20. 9.               Mladá Smetanova Litomyšl - 47. ročník festivalu klasické hudby, divadla a jazzu pro mladé publikum • Smetanův dům
od 18. 9. do 27. 9. Dny španělské kuchyně • Hotel Aplaus • 11.00
od 21. 9. do 22. 9.               Bezplatné testovací jízdy elektrokol - dráha na Smetanově náměstí • Dům sportu Stratílek • 10.00-17.00
od 26. 9. do 28. 9. Svatováclavské menu • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 1. 10. do 31. 10. Litomyšlení - rodinný program, provede vás zámeckým návrším, pracovní listy k vyzvednutí např. v piaristickém kostele, IC, RML • pouze So, Ne a svátky 10-16
od 2. 10. do 4. 10. ArchiMyšl 2020 - program při příležitosti Světového dne architektury, komentované prohlídky a projížďky, besedy nejen s architekty • Různá místa v Litomyšli
od 3. 10. do 31. 10. Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit - interaktivní programy • Rodný byt Bedřicha Smetany • So-Ne 9-12 a 13-17
od 3. 10.do 4. 10. Houby na talíři a výstava hub • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St, Čt  1., 2.,3. 9.  Štěstí je krásná věc - film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
Pá, So, Ne  4., 5., 6. 9.  Tenet - film USA/Velká Británie, akční/drama/sci-fi, 150 min, titulky, 140 Kč
Út, St  8., 9. 9.  After: Přiznání - film USA, drama/romantický, 110 min, titulky, 130 Kč 
Čt, Pá 10., 11. 9.  Noví mutanti - film USA, horor/sci-fi/akční, 95 min, titulky, 120 Kč 
So 12. 9. od 20.00  Film naživo: Divadlo Na zábradlí: Tajný agent - film ČR, drama, 145 min, 149 Kč
Ne 13. 9. Palm Springs - film USA, komedie/romantický, titulky, 90 Kč
Út, St 15., 16. 9.  Ženská pomsta - film ČR, komedie, 90 min, 130 Kč
Čt 17. 9.  Rytmus: Tempos - film Slovensko, dokumentární/hudební, 90 min, 120 Kč
Pá, Ne 18., 20. 9.  Mulan - film USA, dobrodružný/akční/rodinný, 120 min, titulky, 120 Kč
So 19. 9.  Mulan ve 3D - film USA, dobrodružný/akční/rodinný, 120 min, titulky, 140 Kč
Út, St 22., 23. 9.  Děda postrach rodiny - film USA, komedie/rodinný, 100 min, 120 Kč
Čt 24. 9.  Filmový klub: Corpus Cristi - film Polsko, drama, 115 min, titulky, 70 Kč
Pá, So 25., 26. 9.  Šarlatán - film ČR/Irsko/Polsko/Slovensko, drama/životopisný, 120 min, 130 Kč
Ne 27. 9.  Krajina ve stínu - film ČR, drama/historický, 135 min, 130 Kč
Út, St 29., 30. 9.  Bábovky - film ČR/SR, romantický/drama/komedie, 100 min, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  5., 6. 9.  Vzhůru za sny - film Dánsko, animovaný/rodinný/dobrodružný, 85 min, 110 Kč  
So, Ne 12., 13. 9.  Velké dobrodružství malé pandy - film Rusko/USA, animovaný/komedie/rodinný, 85 min, 100 Kč
So, Ne 19., 20. 9.  Máša a medvěd: Mášiny písničky - film Rusko, animovaný/rodinný, 80 min, 120 Kč
So, Ne 26., 27. 9.  Princezna zakletá v čase - film ČR, pohádka/fantasy, 115 min, 130 Kč

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

VÍCEDENNÍ AKCE

do 31. 12. Šárka Hrouzková: Z nové tvorby - výstava • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia
do 30. 9. Andělé na návrší - expozice sakrálního umění pod klenbou barokní památky • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10-18
do 1. 11. Retrogaming - interaktivní výstava o historii výpočetní techniky a o počátcích počítačových her • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 17. 1. Cirkus v Litomyšli - výstava, která představuje svět cirkusu a cirkusové reálie se vztahem k Litomyšli • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 4. 10. 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 13. 9. Ateliér: místo činu - neuhlazená výstava studentů ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování • Červená věž - areál Fakulty restaurování • Po-Pá 8-15
do 4. 10. Plán B - open-air výstavní projekt 14 předních českých umělkyň a umělců, jejichž díla budou k vidění v litomyšlských ulicích a parcích
do 1. 11. Zámecká divadla rodiny Waldstein-Wartenbergů - panelová výstava v přízemních arkádách zámku • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 9-17
do 4. 10. Město-L - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 6. 9. Květy pozdního léta - tradiční letní výstava květin • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • denně 8-17
od 1. 9. do 30. 9. Stálá expozice soch Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla • Zámecké sklepení • Út-Ne 10-17
od 5. 9. do 20. 9. Zámecká sgrafita a jejich obnovitelé 1973-1989 - výstava • zámecký pivovar
od 5. 9. do 30. 9. Hyperrealismus - výstava Anny Kahovcové |14| • Galerie Pakosta (street gallery)
od 8. 9. do 7. 10. František Hoffmann 1920-2015 - výstava • Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli • Po a St 8-17, Út a Čt 8-15, Pá 8-14
od 12. 9 do 13. 9 Antonín Střížek: Zdánlivá lehkost • Galerie Miroslava Kubíka • So a Ne 10.00 - 17.00
od 19. 9. do 20. 9. Prodejní výstava drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva • Chovatelský areál za bývalou aukční halou • So 8-17, Ne 8-12
od 1. 10. do 31. 10. Stálá expozice soch Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla • Zámecké sklepení • So-Ne 10-16
od 1. 10. do 31. 10. Andělé na návrší - expozice sakrálního umění pod klenbou barokní památky • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So, Ne a svátky 10-16
od 30. 9. do 31. 12. Výstava fotografií • Vinotéka a vinárna U Mydláře

VÝSTAVY



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

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

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

 Městský bazén a Koupaliště, tel.: 461 315 011
Plovárna otevřena do 13. 9. dle počasí denně od 10.00 do
18.00.
Krytý bazén otevřen od 1. 9.
Provozní doba pro veřejnost a další informace na www.bazen-
litomysl.cz
Plavecká soutěž měst St 30. 9.    od 7.00 – 8.00 a 15.00 –
20.00 veřejnost, senioři po celý den 7.00 – 20.00
Pravidelný program v bazénu:
Kondiční plavání – Út, Čt  6.00 – 8.00 (vyjma prázdnin a
svátků); výuka škol od 2. 9. od 8.00 – 12.00
Cvičení pro seniory – od 2. 9.  St 12.00-13.00; cvičení pro tě-
hotné – od 2. 9. St 16.00-17.00
Kurz plavání batolat (PŠ Ráček) – od 7. 9. pondělky

Odpolední kurzy plavání pro děti, mládež a dospělé (PŠ Ráček)
- od 8. 9. Út 15.30 – 18.30
Aqua fitness od 8. 9. Út 18.45 – 20.00
www.bazen-litomysl.cz/plovarna

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

Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
www.sportcentrum-litomysl.cz

Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Nohejbal, volejbal, adventure golf.
www.areal-sokolovna.cz

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

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

SPORT, CVIČENÍ

5.-7. 9.        So-Po       9.00                   Tenis: turnaj starších žáků a žákyň • Sportcentrum Litomyšl - tenisové kurty
9. 9.                 St              17.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Holice - utkání 2. kola Poháru hejtmana Pardubického kraje mužů • Městský stadion Černá hora
12. 9.               So              8.00                   Nordic Walking pomáhá - lekce s procházkou, hole s sebou, cena 250 Kč (vstupné bude věnováno na pomoc Vojtíškovi) • Areál Černá hora
                                             10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. ŽSK Třemošnice - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
12.-14. 9.     So-Po       9.00                   Tenis: turnaj dospělých • Sportcentrum Litomyšl - tenisové kurty
13. 9.               Ne             9.00                   Fotbal: Turnaj krajské soutěže starších a mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Žďár nad Sázavou - Český pohár žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. SK Třebechovice pod Orebem - přípravné utkání mužů, Metuje cup 2020 • Krytý zimní stadion
16. 9.               St              18.00                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Choceň - přípravné utkání mužů v rámci poháru Metuje Cup 2020 • Krytý zimní stadion
18. 9.               Pá              18.00                 Kruhové tance - přihlášky a info e-mailem na sarka.ludvickova@gmail.com nebo na tel. 605 423 279, vstupné 150 Kč • Centrum Spontanea
19. 9.               So              9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Vysoká nad Labem - NRL kadetů U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FO TJ Lanškroun - utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 IV. ročník běhu novoveskou přírodou - charitativní akce, 4 tratě, občerstvení zajištěno, tombola • Nová Ves u Litomyšle
20. 9.              Ne             10.00                 Fotbal: Turnaj okresní soutěže mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
26. 9.              So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Spartak Choceň - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
                                             15.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl ´B´ vs. BK Skuteč - Východočeský přebor mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             18.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl ´A´ vs. BK Chrudim - Východočeská liga mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
27. 9.               Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl ´A´ vs. Tesla Pardubice B - Východočeská liga mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             11.00 a 12.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Renocar Podolí - NRL žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             14.00 a 15.45    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Studánka Pardubice - VP minižactva U11 • Sportovní hala Jiskra
30. 9.              St              7-8, 15-20         Plavecká soutěž měst 2020 - 100 m volným způsobem na čas za body pro Litomyšl, zdarma • Městský bazén Litomyšl
                                             18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová - utkání Krajské hokejové ligy Pardubického kraje mužů • zimní stadion
3. 10.               So              17.00                  Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Žďár nad Sázavou - 2. liga žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
4. 10.              Ne             10.00                 Fotbal: Turnaj okresní soutěže mladších přípravek • Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM



Divadelní abonmá Podzim 2020
Pro podzimní abonentní cyklus jsou ve Smeta-
nově domě připravena čtyři představení: 
V pondělí 5. října psychothriller od Agathy
Christie „A pak už nezbyl ani jeden“ ne náho-
dou připomene znalcům spisovatelčina díla
Deset malých černoušků. Detektivka, kde
vraha zná skoro polovina lidstva, je ale tak
slavná, že se její filmové či divadelní zpraco-
vání nikdy neomrzí. 
Ve čtvrtek 29. října ožije ve Smetanově domě
heslo australské průkopnice kosmetického
průmyslu „Neexistují ošklivé ženy, pouze líné“.
Přijďte se s ní seznámit prostřednictvím diva-
delní hry „Madame Rubinstein“, jejíž příběh
přijedou představit Dana Syslová, Milena
Steinmasslová a Jiří Hána. 
Pondělí 16. listopadu je vyhrazeno pro hudební
komedii „Kouzelná vyhlídka“. Každý ze čtyř pří-
běhů má své hrdiny a „svůj“ hudební žánr.
Užijete si swing, argentinské tango, metal
a hudbu balkánských Romů. Postupně nahléd-
nete do tzv. vyšší společnosti, do rodiny poli-

cisty, seznámíte se s podivínským taxikářem
i premiérem. A budete se náramně bavit.
Na úterý 15. prosince je připravena komedie
„Plnou parou“, v níž excelují Lenka Vlasáková,
Miroslav Etzler a Jan Dolanský. Nebudete věřit,
co všechno se může stát, když se úspěšný
podnikatel rozhodne dopřát své stárnoucí mi-
lence místo manželství alespoň dítě a zaplatí
jí za tím účelem svůdného muže.
Cena divadelního abonmá: 1. pořadí 920 Kč /
2. pořadí 850 Kč / 3. pořadí 820 Kč
Prodej abonentních vstupenek bude zahájen
v Informačním centru Litomyšl 7. září pro stá-
vající abonenty, od 21. září tam budou v pro-
deji abonentky nevyzvednuté, uvolněné
a nové. Volný prodej vstupenek na jednotlivá
představení abonentního cyklu bude probíhat
od 1. října on-line na www.smetanuvdum.cz,
v informačním centru (tel.: 461 612 161) nebo
v pokladně Smetanova domu hodinu před
akcí.

Dagmar Burdová

Férový piknik je po roce zpět!
Rok se s rokem sešel a my bychom vás opět
rádi pozvali na Férový piknik, který ve spolu-
práci s Rodinným centrem Litomyšl a Retti-
govkou pořádá ZŠ Zámecká. Akce se koná ve
čtvrtek 24. září od 15 hodin v Klášterních za-
hradách a je zaměřena na podporu Fairtrade
a místních producentů. Fairtrade je certifikace
zboží, které splňuje určité sociální, ekonomické
a ekologické standardy. Smyslem této certifi-
kace je poskytnout pěstitelům, zaměstnancům
a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu (zemí
Afriky, Asie a Latinské Ameriky) možnost uživit
se vlastní prací za důstojných podmínek. Fair-
trade tedy znamená spravedlivější obchodní
podmínky, dodržování lidských a pracovních
práv a šetrnost k životnímu prostředí. 

Na Férovém pikniku vám však žáci ZŠ Zá-
mecká nejen vysvětlí, co Fairtrade je, ale také
vám poradí, kde můžete v Litomyšli či její
blízkosti nakoupit od místních producentů.
Připraví vám fair trade kávu a nabídnou le-
táčky, díky nimž se dozvíte mnohem více. Pro
menší děti budou k dispozici hry Rodinného
centra Litomyšl, pro větší zase deskové hry
připravené učiteli ZŠ Zámecká. Všichni si pak
jistě pochutnáme na dobrotách od místní
Rettigovky. Těšíme se na vás 24. září v 15
hodin v Klášterních zahradách, v případě
nepříznivého počasí pak v Rodinném centru
Litomyšl.

Stanislav Švejcar, 
učitel výchovy k občanství ZŠ Zámecká

Odhalení Krvavého románu
aneb beseda s Ondřejem Cikánem
1. říjen 2020, 18.00 hodin 
Když Ondřej Cikán po několikaleté práci dokon-
čil překlad Krvavého románu od Josefa Váchala
do němčiny, netušil, jaký rozruch to způsobí
mezi českými váchalology a milovníky kolpor-
tážních románů. Součástí německého vydání je
totiž i jeho vlastní text vysvětlující mnohé z děje
Váchalovy knihy a soupis krvavých románů.
Ovšem neznalost německého jazyka brání cti-
telům Váchalova díla v odhalení těchto nových
objevů. Kommentář ke Krvavému románu Jo-
sefa Váchala tak právě nyní vychází v českém

jazyce! Nejde o překlep v názvu, Ondřej Cikán,
inspirován Váchalem, sám sáhl po vlastním
autorském stylu psaní, máte se tedy na co těšit!
Přijďte si popovídat na krvavá a váchalovská té-
mata s autorem knihy Ondřejem Cikánem z ví-
deňského nakladatelství Kétos.
Kommentáře budou k zakoupení na místě, sou-
částí besedy bude i autogramiáda. Jednotné
vstupné 40 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě
Portmonea doporučujeme rezervaci předem
na klimesova@rml.cz.

Hana Klimešová
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Koncert
bratrů Ebenových

Skvělý koncert plný hitů, chytrého humoru a la-
hodné hudby můžete zažít prostřednictvím ob-
líbených bratrů Ebenových 19. září od 19.00
hodin ve Smetanově domě. Kapela tří bratří
Ebenových (Marek, Kryštof, David) a dalších
předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaro-
mír Honzák a Jiří Zelenka) koncertně zahrají prů-
řez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy
(1984) až po poslední Čas holin (2014), které je
svým obsahem čím dál tím aktuálnější. Synové
významného hudebního skladatele Petra
Ebena dostali klasické hudební vzdělání, záro-
veň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jaz-
zové a rockové muziky. Svou schopností čerpat
ze všech těchto zdrojů a umění používat různé
neobvyklé hudební nástroje vznikl absolutně
netradiční, na české scéně nenapodobitelný
„ebenovský zvuk“. Navíc ve spojení s výjimeč-
nými texty Marka byli a doposud jsou Bratři
Ebenové na české hudební scéně jedineční.
Vstupenky k dostání on-line na www.smeta-
nuvdum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy
Informačního centra Litomyšl, tel. 461 612 161
nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před
akcí. Leoš Krejčí

Pozvánka na vinobraní
Jelikož se blíží doba sklizně úrody z vinohradů,
blíží se i slavnosti vína –vinobraní.
Letos budete moci ochutnat burčák, sudová
a lahvová vína od vinařství Kovacz, Vinofol,
Lahofer,  Volařík a Nového vinařství.
Vinobraní proběhne 19. 9. od 14 hod. na Primá-
torské hrázi v Litomyšli.
Vstupné je 150 Kč, v ceně je sklenička s potiskem
Litomyšle. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Předprodej IC Litomyšl, Vinotéka Pulkrábek,
Fotbalpark Litomyšl. Info arezervace: 777 822
183.
Pro nejmenší budou nachystány atrakce, jako
nafukovací bludiště a hrad, trampolíny atd.
K tanci a poslechu zahraje kapela Jamr's z Olo-
mouce. Spolupráce s Vinotékou Pulkrábek.
Dobroty z rožně a grilu.

David Vávra, FotbalPark Litomyšl

Prodám celoročně
obyvatelnou chatu

v obci Přívrat. 
Více info na tel. 777 757 300



Skautské debaty pro veřejnost
Skautské středisko Liliový kruh Litomyšl vás zve
na debaty pro veřejnost, které budou probíhat
vždy jednou za 2-3 měsíce. Důležitá témata
dnešní doby se zajímavými hosty, kteří mají
k dané problematice co říct, jsou hlavní cíle to-
hoto projektu. Rádi bychom také diskutovali, jak
si v dané oblasti stojí Litomyšlsko, což by se
nám mohlo stát inspirací pro pozitivní změny
v našem okolí.
První debata s názvem „Po nás potopa. Máme
vůli žít udržitelně?“ se uskuteční 8. října v 18
hodin v Novém kostele v Litomyšli. Hlavní hosté

debaty budou: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.,
MBA, z VŠCHT Praha a ředitelka neziskové or-
ganizace Bezobalu Mgr. Veronika Nováčková.
Spolu s nimi budeme otevírat témata udržitel-
nosti našeho stylu života, jak lze snížit náš ne-
gativní dopad na planetu a přitom si udržet
vysokou životní úroveň. Řeč bude také o green-
washingu, dále o největší negativní lidské čin-
nosti vůči planetě průměrného Čecha
a odpovíme si například i na otázku, zda dát
v obchodě přednost papírové, či plastové ná-
kupní tašce. Frenky Střasák

Architektura 
a liturgický
prostor
V sobotu 26. září od 10.00 hod. se v Husově
sboru v Litomyšli na Toulovcově náměstí usku-
teční setkání věnované architektuře a liturgic-
kému prostoru. Jeho hostem bude vedoucí
katedry praktické teologie na Husitské teolo-
gické fakultě UK v Praze Mgr. Pavel Kolář, Th.D.,
který nám slovem i obrazem přiblíží inspirativní,
byť nerealizované projekty architekta Miroslava
Kouřila, v mnohém předjímající dnešní přístupy
k utváření liturgického prostoru. Biblickým za-
myšlením toto setkání uvede Mgr. Lukáš Štursa,
Ph.D. Srdečně zveme všechny zájemce o mo-
derní chrámovou architekturu.

Štěpán Klásek, farář CČSH
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POZVÁNKY 

Litomyšlské hudební večery 2020/2021

V neděli 4. října 2020 se nechte pozvat do světa
sonetů Williama Shakespeara. V pořadu Tak tro-
chu sváteční Shakespearovská pošta bude náš
přední anglista a shakespearolog prof. Martin
Hilský číst a komentovat sonety ve svém pře-
kladu. Prozradí, jak Shakespearovy Sonety číst,
jak je interpretovat, jak jim naslouchat a jak po-
rozumět jejich vnitřním minidramatům. Společně
s ním vystoupí hudební skladatel Daniel Dobiáš,
který se postará o originální hudební interpretaci
sonetů.
Ve středu 21. října 2020 se můžete těšit na
slavné filmové melodie v klavírních proměnách
v podání Jiřího Pazoura. Mistrovství klavíristy Ji-
řího Pazoura obdivují diváci jak v České repub-
lice, tak i v zahraničí. Večer bude složený
z hudebních koláží a improvizací na známé
i méně známé melodie ze světové i české filmové
scény.
V pátek 30. října 2020 do Smetanova domu za-
vítá houslista Leoš Čepický a kytarista Petr Saidl. 
V jejich podání uslyšíte skladby A. Vivaldiho, G.
Tartiniho, A. Piazzolly a dalších. 
Ve středu 16. prosince 2020 nás potěší svým
krásným hlasem rozhlasová a televizní moderá-

torka a koncertní pěvkyně Martina Kociánová
a společně s Triem Amadeus navodí předvá-
noční atmosféru. Trio Amadeus bude hrát ve
složení: Karel Dohnal – 1. klarinet, František Hlu-
cháň – 2. klarinet, umělecký vedoucí, Petr Hlu-
cháň – fagot.
V úterý 9. března 2021 se nám přestaví klavírista
Matyáš Novák, vítěz řady národních a meziná-
rodních soutěží, který patří k nejperspektivněj-
ším pianistům své generace. V Litomyšli nám
zahraje Lisztovy transkripce, které byly inspiro-
vány slavnými operními áriemi. 
V úterý 27. dubna 2021 uslyšíme Dvořákovo kla-
vírní kvarteto ve složení: Slávka Vernerová – Pě-
chočová – klavír, Štěpán Pražák – housle, Petr
Verner – viola, Jan Žďánský – violoncello. V pro-
gramu představí klavírní kvartety skladatelů
Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera
nebo Antonína Dvořáka.
V úterý 18. května 2021 nabídne Litomyšlský
symfonický orchestr mladým šikovným hudeb-
níkům možnost vyzkoušet si sólový výstup v do-
provodu orchestru. Spojením spousty malých
zpěváčků z různých sborů chtějí podpořit a roz-
víjet spolupráci mezi jednotlivými školami a tě-

Mladá Smetanova Litomyšl 2020  17. – 20. září

Dramaturgie 47. ročníku největšího festivalu
Hudební mládeže ČR se tento rok zaměřuje na
hudební a divadelní projekty slavných souro-
zenců či jinak příbuzensky spřízněných umělců
– autorů i interpretů. Festival tak představí
Bratry Ebeny, pohádku Bratří Čapků, Bratry
v triku nebo otce a syna – Štěpána Raka a Jana-
Matěje Raka.
Festival bude v pátek večer slavnostně zahájen
koncertem kapely Bratři Ebenové, který se bude
konat od 19:00 hod. ve Smetanově domě. Půjde
o průřez tvorbou Bratří Ebenů od prvního alba
Malé písně do tmy (1984) až po poslední Čas
holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím
aktuálnější.
Páteční večer bude pokračovat vernisáží vý-
stavy obrazů komiksového výtvarníka a grafika
Ondřeje Maška a poté autorským čtením a kon-
certem tvůrců virtuální galerie Face2Art.
Celou festivalovou sobotou se bude prolínat di-

vadlo, hudba, tanec a literatura v rámci projektu
Pall Mall Art. Na několika pódiích ve Smetanově
domě se budou prezentovat mladí hudebníci,
divadelníci, básníci, tanečníci a výtvarní perfor-
meři se svou autorskou tvorbou. V rámci taneč-
ního bloku vystoupí například stepaři ze Step by
step studia Plzeň nebo taneční tělesa LT HM,
během literárního bloku se setkáte s autor-
skými čteními, slam poetry a poetickými perfor-
macemi, hudební blok bude zahrnovat
vystoupení sboru a orchestru s repertoárem LT
HM v Poděbradech a také menší koncerty ně-
kolika kapel i interpretů klasické hudby. Po
celou sobotu bude probíhat program s názvem
Pocta Ennio Morriconemu, v rámci něhož budou
promítány známé snímky s ikonickou hudbou
tohoto nejslavnějšího skladatele filmové hudby.
Bratři v triku pozvou účastníky MSL na tradiční
festivalový ples, jehož tématem jsou letos Hr-
dinové komiksu a animovaného filmu. Ten pro-

mění účastníky festivalu v nejrůznější komik-
sové, animované a kreslené postavy. Večerem
provází Bratři v triku.
Na závěr 47. ročníku festivalu se bude konat
tradiční nedělní matiné, které představí jedineč-
nou muzikantskou dvojici – otce a syna – Ště-
pána Raka a Jana-Matěje Raka v pořadu Vůně
sena a benzínu.
Před zahájením hlavního víkendového pro-
gramu přiveze nezávislá divadelní scéna Se-
mTamFór ve čtvrtek dopoledne pro nejmenší
děti z celé Litomyšle pohádku Povídání o pej-
skovi a kočičce podle slavné literární předlohy
od Bratří Čapků.
Studenti středních škol a základních škol Lito-
myšle se v pátek dopoledne mohou zúčastnit
interaktivního workshopu Rytmy světa, který
povede perkusionista a kapelník Tam Tam
Orchestra Miloš Vacík.
Kompletní program festivalu najdete na webu
https://www.hudebnimladez.cz/ a na plakátech.
Hudební mládež ČR vás srdečně zve na 47. roč-
ník festivalu Mladá Smetanova Litomyšl.

Martina Náhlíková

Připravili jsme pro vás zajímavou a pestrou nabídku koncertů pro novou sezónu Litomyšl-
ských hudebních večerů 2020–2021. Všechny koncerty se budou konat ve Smetanově domě
v Litomyšli od 19 hodin. 

Město Litomyšl tradičně nabízí umělecké delikatesy nejen milovníkům opery. Víkendový festival
Mladá Smetanova Litomyšl přináší každoročně mladým lidem a dalším návštěvníkům rozmanitý
program různých hudebních žánrů, divadla, tance, filmu i výtvarného umění.

lesy v regionu. V jejich podání zazní např.
skladby od K. Jenkinse, L. Cohena, J. Lennona
a dalších.
Závěr sezóny Litomyšlských hudebních večerů
bude patřit souboru Escualo Quintet. Koncert
s názvem „Misterio del Ángel“ se bude konat
v pátek 4. června 2021. Jedinečný Escualo Quin-
tet (bandoneon – Jakub Jedlinský, housle – Vít
Chudý, el. kytara – Petr Beneš, klavír – Ivan
Vokáč, kontrabas – Jan Prokop) se spojí s taneč-
níky Patricií Antar Porákovou, Javierem Antarem
a světelným designerem Michalem Křížem. Pro-
gram unikátního večera je originálním mixem
klasického tanga i jedinečných kompozičních
kreací. 
Abonentky na jednotlivé koncerty budou v pro-
deji od 7. září 2020 v Informačním centru na
Smetanově náměstí v Litomyšli. Volné vstu-
penky na jednotlivé koncerty budou k dostání od
7. září 2020 on-line na www.smetanuvdum.cz,
v Informačním centru Litomyšl nebo v pokladně
Smetanova domu hodinu před akcí. Děti do 15
let věku mají vstup zdarma.

Jiřina Macháčková
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aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností 

SOBOTA 5. ZÁŘÍ

od 10.00 
LITOMYŠL OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl • cirkus v ulicích
• Jan Kalina kreslí rychloportréty •
krajta Ernestýna • Becher zóna •  lázeň-
ské občerstvení • soutěž Lázeňské pra-
meny • Projekt Najdi–přečti–předej •
Ozvěna festivalu Mime fest z Poličky •
lázeňské lavičky… 

10.00 –15.00
Zámecký park – u saletu
SNÍDANĚ V TRÁVĚ
stylový lázeňský brunch – občerstvení
zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou

10.00 –15.00
radniční dvorek na Smetanově náměstí 
Nejen knihy na radničním dvorku
projekt Najdi–přečti–předej, desko-
hraní pro malé i velké, TeenSpace
(komix a RPG hry, knižní koutek) a Lá-
zeňská čítárna pro dospěláky

10.00 –18.00
Smetanovo náměstí
Stánky s lázeňskou a gastro tématikou 

10.00 –18.00
Toulovcovo náměstí 
LÁZEŇSKÁ DESIGN ZÓNA 
velká design zóna MINT Marketu

10.00 –západ slunce
ulice F. Vognera 456
Open ateliér 
dětská dílna pod širým nebem, 
samoobslužná kavárna, Hannah tattoo,
DOMA ateliér Míly Gloserové

10.00 –12.00
pódium na Smetanově náměstí 
PŘIJĎTE POBEJT
s Václavem Žmolíkem 
a Cimbálovou muzikou Jana Dostála
lázeňský švihák Václav Žmolík 
si zve zajímavé hosty

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

13.00 –15.00
Městská galerie v domě U Rytířů
Výtvarné hrátky pro rodiny s dětmi
přijďte experimentovat s netradičními
nástroji a výtvarnými postupy

13.00 –17.00
Regionální muzeum
Lázeňská cirkusová pohoda v muzeu
sluneční lázně na terasách pod 
muzeem, klaunské líčení, žonglování...

13.00
pódium na Smetanově náměstí
BEE BAND
jazz a swing 20. a 30. let

14.00 –21.00
zámecký park 
3. litomyšlská spacák párty 
Vystoupí 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… 

14.00
chrám Nalezení sv. Kříže
Do všech koutů návrší 
prohlídka budov na zámeckém návrší
a míst, kam běžný turista nemůže

15.00
pódium na Smetanově náměstí 
Litomyšlská účtenkovka 
losování výherců, kterým město 
Litomyšl uhradí oběd, večeři 
či velkou svačinu

15.00
Nová letní scéna u Smetanova domu 
Zlatovláska – divadlo eMILLIon
loutková pohádka

16.00
pódium na Smetanově náměstí
JARRET 
něžný indierock z drsného severu

18.00
pódium na Smetanově náměstí
TOP DREAM COMPANY
funk, soul & groove v podání 
jedenáctičlenné kapely

20.00 –22.00
pódium na Smetanově náměstí
MACHOS BURRITOS 
večerní tancovačka

20.00
chrám Nalezení sv. Kříže 
Noční komentovaná prohlídka 
a 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

11.00 – 14.00
Smetanovo náměstí
SOUSEDSKÁ HUSIČKA 
pod nejvyšším stropem na světě  
Pečené husí stehno, červené zelí, 
karlovarský knedlík. Koupíte-li si 
poukázku v předprodeji v IC Litomyšl,
získáte jako bonus husí kaldoun 
s játrovým  knedlíčkem zdarma.   
Hraje poberounská skupina Třehusk. 

11.00 – 12.00
Smetanovo náměstí
Soutěž Upeč třeba chleba! 
Hospodyňky, tentokrát můžete
předvést své umění v pečení chleba. 
Přineste upečený chléb i s receptem 
- více na www.gastroslavnosti.cz

13.00
Smetanovo náměstí
Vyhlášení vítězů o nejhezčí, nejchut-
nější a celkově nejlepší domácí chléb 
v porotě bloggerka Maškrtnica, 
prezident Gastroslavností M. D. Retti-
gové Václav Šmerda a další hosté

VÍKENDOVÝ
PROGRAM

Lázeňské prohlídky zámku Litomyšl 
MĚSTO-L – dům U Rytířů
(v sobotu 5. září 2020 vstup zdarma)
Expozice Litomyšl – město kultury
a vzdělanosti v regionálním muzeu
Cirkus v Litomyšli – výstava o cirku-
sáckém životě, regionální muzeum
Retrogaming – výstava historických
počítačů – regionální muzeum
Račte vstoupit – interaktivní program
v Rodném bytě B. Smetany 
Andělé na návrší – expozice 
na emporách chrámu Nalezení sv. Kříže
Zámecké sklepení se sochami 
O. Zoubka a Srdcem pro V. Havla  
Městská obrazárna – zámek Litomyšl
Andělská vyhlídka – z mezivěží
chrámu Nalezení sv. Kříže
Muzeum domečků, panenek a hraček 
Portmoneum – Museum J. Váchala 

f lazneducha
www.gastroslavnosti.cz
www.litomysl.cz

Litomyšlská
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Fotografie s pří-
během U Mydláře
Srdečně vás zveme na vernisáž a výstavu
mladé a talentované fotografky Kristýny k nám
do Vinotéky a vinárny U Mydláře. Vernisáž se
bude konat ve středu 30. 9. od 19.00 hod. a jste
všichni zváni. Kristýna je rodilá Litomyšlačka.
Už jako malá chodila na procházky do přírody
s foťákem v ruce a chtěla si zvěčnit každý mo-
ment, a to jí zůstalo do teď. Proto jsme moc
rádi, že se rozhodla vystavit a ukázat veřejnosti
alespoň část svých fotografií, které mají příběh.
Výstava bude k vidění do konce roku. Těšíme se
na vás a budeme rádi za vaše dojmy, které mů-
žete sdílet na našem FB nebo Instagramu
U Mydláře. Hana Kopecká

Noc literatury začne letos v Portmoneu
7. říjen 2020 od 19.00 hodin
Každoroční akce českých knihoven spojená se
čtením nových knih jak od českých, tak i od za-
hraničních autorů na netradičních místech
a z úst zajímavých osobností má již řadu fanou-
šků také v Litomyšli. Městská knihovna Litomyšl
se letos rozhodla, že jedním (a hned prvním) ta-

kovým místem bude Portmoneum – Museum
Josefa Váchala. Srdečně zveme všechny milov-
níky knih a literatury na noční „maraton“ Lito-
myšlí. Začínáme v 19 hodin v Portmoneu
a vstup na čtení je zdarma. Více informací na
www.nocliteratury.cz a www.knihovna.lito-
mysl.cz. Hana Klimešová

POZVÁNKY 

Iva Bittová – sólový koncert
Srdečně zveme na sólový koncert jedné z nej-
osobitějších a nejuznávanějších českých hu-
debnic Ivy Bittové, který se bude konat 2. října
od 19 hodin ve Smetanově domě. Iva Bittová,
rodačka z Bruntálu, se etablovala na světové
hudební scéně mezi nejžádanější hudebníky
alternativní scény. Začínala jako herečka
a zpěvačka v brněnském avantgardním di-
vadle Husa na provázku. Také ve slavném filmu
podle divadelního představení Balada pro ban-
ditu si zahrála roli Eržiky. Stále občas hraje.
Naposledy ve filmu Alice Nelis Tajnosti. Kon-
certuje od roku 1984. Začala s vlastními pís-
němi na lidové texty. Později se dala
dohromady s brněnskou skupinou Dunaj. Se
skladatelem a bubeníkem Pavlem Fajtem sklí-

Řezání a tisk kněhoznaček podle J. Váchala
9. říjen 2020, 13.00–18.00 hodin 
Josef Váchal zhotovil za svůj život přes 400 ná-

vrhů exlibris, častěji je však nazýval kněho-
značky (označení knihy majitelem). Při výrobě
vlastního exlibris budete moci zažít, co všechno
tato grafická disciplína obnáší. Zhotovíme
vlastní grafický návrh a vyzkoušíme techniky li-
norytu 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 přihlásit na email
klimesova@rml.cz nebo na tel. 777 840 425. Ka-
pacita 8 osob. Děti do 15 let pouze v doprovodu
rodičů. Cena dílny 350 Kč za osobu včetně
vstupu do expozice. Portmoneum bude ote-
vřeno výhradně pro účastníky kurzu.

Hana Klimešová

Prodejna zahradní techniky Českázahrada.cz
hledá zaměstnance na pozici:

montážní technik
•Náplň práce: Sestavování nových benzinových strojů a jejich příprava

k provozu (sekačky, pily, sněhové frézy, zahradní traktory, křovinořezy...).
Do budoucna možnost servisu strojů. Pomoc na prodejně při prodeji
zejména travních traktorů a sekaček.

•Místo výkonu práce: Osík
•
•Pracovní doba: 7.30 – 16.00 hodin, volné víkendy a svátky
•Mzdové rozpětí: 25 000 – 35 000 Kč (v hlavní sezoně na jaře i více). 
•Požadavky: technická zručnost, samostatnost, řidičský průkaz skupiny B,

odpovědný přístup a spolehlivost

Nástup možný ihned.
Více informací na telefonním čísle 603 579 047,
nebo e-mail: kancelar@ceskazahrada.cz.

zela úspěchy doma i na evropských pódiích.
Rozsah hudebních aktivit Ivy Bittové začíná

u vlastních interpretací lidových písní, pokra-
čuje přes experimentální jazz a rock až po
houslové variace skladeb vážné hudby
a operní zpěv. V roce 2004 zpívala v newyor-
ské Carnegie Hall Elvíru v Mozartově opeře
Don Giovanni. Dodnes se hledá pojmenování
hudebního jazyka, který je pro mnohé napro-
sto originální.
Vstupenky k dostání on-line na www.smeta-
nuvdum.cz Mila Bohunická
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Sdílet se svými kamarády své plány, postřehy
a doporučení, která z knih je ta nejúžasnější
a musíte si ji přečíst. Zahrát si deskové hry
a rozluštit pár šifer a knihovnických hádanek.
Napsat pár řádků budoucího bestselleru, který
si jednou přečtou děti na celém světě.
Naše knihovna chce pro své čtenáře jen to nej-
lepší, a proto jsme oslovili nadané mladé vý-
tvarnice, aby štětcem a svou fantazií pro vás
vykouzlily takové místo. Inspirovaly se kouzel-
nými příběhy z knih. V akci Od nás pro vás děv-
čata Laura Jonášová, Ema Novotná, Alžběta
Racková, Stella Sotonová a Barbora Zahradníč-
ková malovaly a vytvořily nástěnné malby na
dětském oddělení pod vedením paní učitelky
Radky Vejrychové. Děkujeme za jejich píli a nad-
šení pro věc. Poslední prázdninové dny se 26.
8. uskutečnila slavnostní vernisáž, kde dívky
svá díla zpečetily podpisem.
Srdečně vás zveme do knihovny, kde si můžete
prohlédnout jejich malby a žasnout s námi, jak
se jim to povedlo.

Romana Dubjáková, MěK Litomyšl
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Hledáme EkoLitomyšlany!
EkoLitomyšlan je každý občan Litomyšle, který
dělá něco přínosného pro životní prostředí. My
však letos hledáme EkoLitomyšlany, kteří ne-
zištně pečují o městskou zeleň, starají se nebo
uklízí veřejné plochy v Litomyšli. Například dbají
na udržování pořádku na sběrných místech.
Není jim také cizí zvednout a vyhodit povalující
se odpadky do koše. Jsi EkoLitomyšlanem nebo
máš nějakého ve svém okolí? Dej nám vědět.
• formou zaslání krátkého popisu o co a jak se

staráte nebo pečujete

• popis doplníte fotografiemi z daného místa
• příspěvky posílejte elektronicky na

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

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

• nejlepší EkoLitomyšlané se mohou těšit na
odměny Barbora Doupalová,

správkyně městské zeleně

Od nás pro vás…

Jak by vypadala knihovna vašich snů? Možná
jste kdysi přišli do knihovny a napadlo vás, jaké
by to bylo, kdyby…
Umět tak čarovat nebo mít kouzelný prsten
a vykouzlit na stěnách hrdiny z vašich oblíbe-
ných knih. Záhadné fresky příběhů, které by
lákaly a slibovaly cestu za dobrodružstvím a po-
znáním tajuplného světa. Pohodlná křesla,
v kterých se dá schovat, můžete si číst a snít.

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Českem tam a zpět... s Českou
televizí • Slavnosti prosecca • Litomyšlské dny
barokní tradice 2020 • Pozvánka na Litomyšl-
skou veselici • Z aktivního občana politikem -
záznam diskuse Oživení v Litomyšli • Plán B
představuje výtvarnickou špičku ve veřejném
prostoru • Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka
Junkovy 2020 • Výstava Město-L v galerii •
Velká cena v atletice • Nárůst onemocnění
COVID-19 v závěru července 2020 • 1 vteřina
v ledové vodě za každou vstupenku • Vila Klára
na výjimečném místě bude na prodej • Lidl kývl
na „zelenou" variantu

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Do Českomoravského pomezí se 
vracejí zahraniční média a influenceři
Na letošní sezónu připravovala destinační spo-
lečnost Českomoravské pomezí více než deset
poznávacích cest pro novináře a influencery
z celého světa. Tyto akce Českomoravské po-
mezí pravidelně organizuje v rámci vlastních
projektů nebo ve spolupráci se zahraničními za-
stoupeními agentury CzechTourism či krajskou
destinační společností. Uzavření hranic a další
opatření související s pandemií koronaviru bo-
hužel znemožnila konání několika presstripů,
které byly naplánovány na jaro a léto. Nyní se
však snad začíná blýskat na lepší časy. V minu-
lých dnech zavítali do regionu po vynucené
pauze opět zástupci zahraničních médií. Jed-
nalo se o novináře ze Slovenska, kteří reprezen-
tovali známé tištěné i on-line tituly. Zástupci
slovenských médií navštívili rokokový zámek
v Nových Hradech, seznámili se s nejzajíma-
vějšími místy Litomyšle a dozvěděli se také
o dalších vyhledávaných turistických cílech
Českomoravského pomezí.
Skupinu novinářů doprovázela při návštěvě
Českomoravského pomezí také ředitelka zahra-

ničního zastoupení CzechTourism v Bratislavě
Nora Gill. Podle jejích slov byli novináři překva-
peni šíří a pestrostí zdejší turistické nabídky:
„Povědomí o zámku v Litomyšli je na Slovensku
poměrně vysoké. České zámky bývají v hle-
dáčku slovenských návštěvníků velmi často
a mnozí vědí, že litomyšlský skvost je na se-
znamu hmotných památek UNESCO. Už méně
z nich ovšem ví, že zde můžou navštívit i rodný

Na výlet cyklobusem můžete 
vyrazit i v září!
Už od konce května jsou v provozu cyklobusy,
které přibližují cyklisty i pěší turisty k atraktivním
místům Českomoravského pomezí i okolních re-
gionů. Služeb turistických autobusů uzpůsobe-
ných pro převoz kol můžete využít také během
září.  Ať už se chcete vydat na výlet do vzdále-
nějších míst, nebo jen pošetřit síly, využít můžete
některou z pěti linek turistických autobusů, které
na svou trasu vyrážejí každý víkend. 

Cyklobusy míří nejen k atraktivitám historických
měst regionu, ale i na mnoho dalších míst. Patří
k nim zámek v Nových Hradech, Toulovcovy
maštale, Muzeum dýmek v Proseči, rozhledna
Terezka či rozhledna na Kozlovském kopci. Na
výlet se mohou cyklisté i pěší turisté vydat také
mimo region Českomoravského pomezí a ne-
chat se cyklobusem zavézt třeba do Orlických
hor, na Dolní Moravu nebo do Žďárských vrchů.
Cyklobusy budou v provozu každou sobotu
a neděli i o státním svátku 28. září. Na linkách
platí jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné
slevy dětem, seniorům a osobám ZTP. Pro cestu
cyklobusem je možné využít také zvýhodněné
skupinové, síťové a časové jízdenky IREDO. Po-
drobné informace o provozu cyklobusů včetně
aktuálních jízdních řádů najdete na portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz nebo v infor-
mačním letáku s tipy na výlet. Letáky jsou k dis-
pozici v informačních centrech a na řadě dalších
míst regionu.

Jiří Zámečník, 
destinační společnost Českomoravské pomezí

Ski Team Česká Třebová 2020/2021
Výbor Ski Teamu na schůzi 4.3.2020 rozhodl
o další činnosti spolku v nové sezóně. Jednou
z plánovaných akcí je uspořádání závodu
v obřím slalomu pro širokou veřejnost od nej-
menších po dospělé ve spolupráci se Ski-
areálem Peklák v České Třebové. Všechny
zájemce o účast v tomto závodě tímto zveme.
Tento závod byl plánován i v minulých sezó-
nách, ale z důvodu náhlých změn počasí se
v posledních dvou letech neuskutečnil. Závod
nebude vypsán pro vyspělé závodníky. Ob-
dobný závod by se měl uskutečnit ve spolu-
práci se Skiresortem Buková hora (Červená
Voda a Čenkovice) na sjezdovce v Čenkovicích.
Ski Team Česká Třebová nemá v Čenkovicích
žádné zázemí. Pro pořádání závodů byl proto
zakoupen závodní stan, který bude sloužit

k provedení prezentace závodníků a následně
jako závodní kancelář .pro potřeby rozhodčích.
Ani tento závod nebude vypsán pro vyspělé
závodníky.
Oba závody by měly vést k doplnění a napl-
nění stavu spolku u dětí ve věku 5 až 10 let.
Zájemci o sjezdové lyžování se mohou přihlá-
sit u trenérů p. Oldřicha Dostála nebo pí
Zdeňky Hicklové i v průběhu přípravného ob-
dobí v měsících září, resp. říjen. Podmínkou
členství je uhradit příspěvek spolku 200 Kč
jednou ročně a stejně tak 100 Kč jako příspě-
vek SLČR, z kterého plyne pojištění členů při
organizovaných akcích spolkem. Řádným čle-
nům v dětských kategoriích uhradíme jízdné
za tréninkové jízdy na Pekláku v České Tře-
bové a částečně i tréninkové jízdy v Čenkovi-

Velmi nápaditě oslavil Magistrát města Olo-
mouce v rámci veletrhu Flora Olomouc 20. vý-
ročí zápisu sloupu Nejsvětější trojice na Seznam
UNESCO. Věnoval celou jednu expozici všem
památkám UNESCO v ČR. České dědictví
UNESCO zde mělo svůj stánek a o materiály
z Litomyšle byl opravdu velký zájem.

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Litomyšl na Floře
Olomouc

byt Bedřicha Smetany. Fajnšmekry určitě osloví
i zrekonstruované Portmoneum nebo kostel
Nalezení svatého Kříže. Novinářům se velmi lí-
bila i působivá expozice soch Olbrama Zoubka
v zámeckém sklepení.“
Dalším místem, kam účastníci presstripu zamí-
řili, byl zámek v Nových Hradech. I odtud odjíž-
děli novináři spokojeni. „Zámek Nové Hrady
a příběh rekonstrukce a údržby této památky
přímo z úst majitele objektu zaujal rovněž zá-
stupce všech médií. Přesvědčili se na vlastní
oči, že turistická oblast Českomoravské pomezí
je skutečným lákadlem pro turisty a jeho náv-
štěvu lze určitě doporučit,“ dodává Nora Gill.
První výstupy prezentující turistické atraktivity
našeho regionu se ve slovenských médiích ob-
jeví už brzy. Destinační společnost Českomo-
ravské pomezí připravuje podobné akce i na
nadcházející období. V regionu díky spolupráci
s agenturou CzechTourism přivítá známé in-
fluencery Hannah Spelt a Nicka Noordijka
z Holandska, jejichž instagramový účet „Salt in
our Hair“ sleduje více než čtvrt miliónu fanou-
šků. Běží také přípravy podzimního presstripu
pro novináře z Polska a v plánu jsou i další
akce.

Jiří Zámečník, destinační společnost 
Českomoravské pomezí

cích. Přihlaste své děti mezi členy spolku. Více
informací včetně tel. čísel na výše uvedené
trenéry, e-mailovou adresu spolku, výsledky
činnosti a závodů od roku 2016 a fotogalerii
závodníků od roku 2005 najdete na www
stránkách skiteamct.cz.
Současně je třeba poděkovat všem, kteří nás
v naší činnosti podporují a sponzorují. Jde
především o Skiresort Buková hora, který
nám poskytuje svah pro uspořádání tréninku
v obřím slalomu a slalomu, dále Skiareálu Pe-
klák v České Třebové, MěÚ Česká Třebová, KÚ
Pardubického kraje, Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy, KV Svazu lyžařů Par-
dubického kraje, Skupině ČEZ, LDM Česká Tře-
bová, Lesům ČR, firmě Pirell, Ostyle  a dalším
sponzorům, kteří si nepřejí být jmenováni.

Za Ski Team Česká Třebová
Dostál Oldřich, předseda spolku
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cza.votikcelabos.marwww
coma@gmail.votikcela.bosmar

20 777 869 339+ 4

ávotíkcela Boš Mar.Mgr

TERAPIECHOYSP
VENCEINTERÁVÁOKRIZ VÁ

ROČNÍ JAZYKOVÉ KURZY
• angličtina, francouzština, španělština,

němčina, italština, ruština
• začátečníci, mírně pokročilí, 

středně pokročilí, pokročilí
• konverzace s rodilým mluvčím, 

příprava na cambridgeské zkoušky
• kurzy AJ pro děti 
• kvalitní výuka, individuální kurzy 

a malé skupiny, kvalifikovaní lektoři
ZÁPIS: 2. 9. a 9. 9., 14.00 – 18.00 nebo na
našich webovkách, mailem či telefonicky
ZAHÁJENÍ KURZŮ: 14.9.
MÍSTO KONÁNÍ: Benátská 1078, Litomyšl 
Kontakt: tel. 731 103 727, 608 200 467,
akaia@akaia.cz, www.akaia.cz

• šití péřových dek
a polštářů různých rozměrů

• deky zimní, letní
• čištění a dezinfekce horkou parou
• výběr z více druhů sypkoviny
• termín dodání dle dohody

Pracovní doba: 
Po–Čt  7–11 hod, 12–15 hod
Pá  7–11 hod, 12–14 hod
Marie Šimková, Tyršova 237, Litomyšl
tel. 461 613 200, mobil 607 083 006

ČISTÍRNA PEŘÍ

dětského oblečení 
zn. WOLF a KUGO 

(vel. 98 –164)
na: 

www.oblecenidoskolky.cz

VELKÝ 
VÝPRODEJ

INZERCE ZDARMA - PODPORA MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ

Pozvánka na testování elektrokol
v rámci „Týdne mobility“
Dovolujeme si Vás pozvat na testovací akci za-
měřenou na elektrokola různých typů a značek,
která se uskuteční v rámci litomyšlského „Týdne
mobility“. Testování bude probíhat ve všedních
dnech 16. – 18. a 21. – 22. září 2020 na Smeta-
nově náměstí v Litomyšli vždy od 10 do 17 hodin.
V sobotu 19. září bude možno elektrokola zkou-
šet od 8 do 12 hodin. Budou k dispozici elektro-
kola renomovaných českých značek Author,
4Ever a Lovelec. Na testovací dráze přímo na
náměstí bude možné vyzkoušet horská, cros-
sová i městská elektrokola s různými systémy
pohonu. Po dohodě bude možná i delší spo-
lečná vyjížďka se zkušeným instruktorem, který
zodpoví veškeré otázky týkající se elektrokol.
V případě zájmu rovněž nabídne nejvhodnější
elektrokolo pro konkrétní použití, poradí se
správnou velikostí rámu či osvětlí rozdíly mezi
systémy pohonu. Doporučí též vhodnou kapa-
citu baterie a poradí jak se o elektrokolo starat.
Akce je určena pro všechny zájemce, kteří uva-
žují o zakoupení elektrokola a chtějí se o tomto
progresivně se rozvíjejícím dopravním pro-

středku dozvědět co nejvíc. Prodeje elektrokol
jako alternativy k autům či veřejné dopravě
stále stoupají, a to nejen u nejstarších generací.
Použití je vhodné nejen jako dopravní prostře-
dek (např. do zaměstnání), ale zároveň je
možné sportovní typy elektrokol využít na cy-
kloturistiku. Dopomoc elektromotoru ocení
nejen starší lidé, ale i osoby se zdravotním
omezením nebo nižší fyzickou kondicí. Pokud se
chcete o této problematice dozvědět co nejvíce,
zkušení odborníci vám na místě poradí a zod-
poví všechny otázky.
Testování je bezplatné, pouze je nutné k testu
předložit 2x doklad totožnosti (občanský a ři-
dičský průkaz, cestovní pas, kartičku pojišťovny
apod.). Finanční záloha nebude vyžadována.
Účastníci testovací akce obdrží rovněž slevovou
kartičku, kterou mohou uplatnit při nákupu
elektrokola v Domě sportu Stratílek. 
Více informací na www.stratilek.cz nebo
https://www.facebook.com/dumsportu.strati-
lek/

Veronika Samková Stratílková

AUTODOPRAVA 
A MONTÁŽNÍ PRÁCE

TOMÁŠ KORYCH

• Autodoprava
• Montáže nábytku a jiné
• Stěhovaní
• Údržba a servis objektů
• Na výběr ze tří vozů

různých velikostí
• Osmi paletový vůz 

s hydraulickým čelem

T: 604 573 620
E: autodopravakorych@seznam.cz

Vážení čtenáři, toto je poslední vydání Lilie, v němž poskytujeme inzerci místním podnikatelům zdarma. 
Pokud se vedení města v budoucnu rozhodne nabídku na pomoc zopakovat, budeme vás informovat. Děkujeme za pochopení.   -red-
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Sportovní přípravka pro děti od 5 do 10 let
Pokud vaše děti baví pohyb a chcete, aby dělaly
kolektivní sport, pak vás bude určitě zajímat, že
basketbalový klub ADFORS Basket Litomyšl
stále přijímá nové členy - chlapce i dívky ve
věku od 5 do 10 let.
Děti ve věku 5 – 9 let: Ve spolupráci se SVČ Lito-
myšl bude i v letošním školním roce pokračovat
sportovní přípravka, která je zaměřena přede-
vším na rozvoj pohybových schopností a obrat-
nosti dítěte. Na trénincích věnujeme dostatek
času také různým hrám a soutěžím, protože
sport by měl děti především bavit a zaujmout,
a o to se v maximální možné míře snažíme. 
Děti ve věku 5 – 7 let (ročníky 2013 – 2015) tré-
nují každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 hod. v tě-
locvičně 2. ZŠ U Školek (červená). Děti ve věku
7 – 9 let (ročníky 2011 – 2013) trénují každý
čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod. v městské spor-
tovní hale. 

Děti ve věku 9 – 10 let (ročníky 2010 - 2011):
Pro starší holky a kluky je připraveno druž-
stvo nejmladšího minižactva, které již hraje
krajskou soutěž. Děti trénují ve středu od
16:00 do 17:30 hod. v hale Jiskra u koupaliště
a ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 hod. v městské
sportovní hale. Všechna naše družstva začí-
nají trénovat již od čtvrtka 4. září.
Kromě již stávajících členů rádi přivítáme
i nové tváře, které se přidají k bezmála 120

dětem, jimž basketbal doposud učaroval.
Pokud nevíte, zda by vašeho syna nebo dceru
basketbal bavil, tak není nic snazšího, než si
v průběhu září zkusit u nás zcela nezávazně
zatrénovat a pak se rozhodnout.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
na tel. čísle 602 33 55 13. Těšíme se na nové ba-
skeťáky a nové baskeťačky.

Martin Šorf a Josef Štefl

Fotbalové přípravky zahajují podzimní sezónu
Celkem sedm turnajů odehrají hráči mladší
a starší přípravky v podzimní části krajské sou-
těže. Dva z těchto turnajů se uskuteční v neděli
13. 9. a 11. 10. od 9 hodin na domácím hřišti v Li-
tomyšli. Přijďte na stadión zafandit a podpořit

tak malé fotbalisty v zápasech proti týmům:
Slatiňany, Staré Hradiště a Moravany/Dašice –
13. 9. • Dolní Újezd, Třemošnice a Moravany/Da-
šice – 11. 10.  Na hojnou diváckou účast se těší
hráči i trenéři přípravek. Antonín Hloušek

Jak správně pečovat o topidla, komíny a kouřovody
Přestože letošní zima byla opravdu velice
mírná nebo téměř nebyla, nemůžeme podce-
ňovat nebezpečí vzniku požáru od topidel. A to
bez ohledu, kterým médiem si přitápíme pro
příjemný pobyt v našem obydlí.
Každý uživatel jakéhokoliv tepelného spotře-
biče by měl především dodržovat návod na
jeho použití od výrobce. Dočte se v něm, jak ho
správně instalovat a bezpečně používat, aby
nedošlo k požáru.  Nesmíme také zapomenout
na přívod čerstvého vzduchu ke kotli, ob-
zvláště pokud je instalován v malé místnosti,
aby topné médium bylo správně spalováno.
I po výměně oken v bytě či domě za nová
těsná je třeba myslet na tuto potřebu a v době
topení mít okna otevřena na polohu mikro-
klima.  Stará okna tolik netěsnila a i při zavře-
ných oknech zpravidla do místnosti přicházel
nový vzduch.
Vyhláška číslo 34/2016 Sb. nám povoluje, aby-
chom si komíny a kouřovody u spotřebičů na

pevná paliva o výkonu do 50kW čistili sami.
Podmínkou ale je skutečnost, že nám komín
a kouřovod zkontroluje alespoň jednou do roka
osoba, která je držitel živnostenského opráv-
nění v oboru kominictví. Tato kontrola musí být
prováděna nejen u spotřebičů na pevná paliva,
ale i u spotřebičů na plynná či kapalná paliva.
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím
vyčištění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty

v době kontroly odpovídá technickým poža-
davkům, podle kterých byla spalinová cesta
navržena, provedena a bylo zahájeno její
užívání,

b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty
zajistí, aby za všech provozních podmínek
připojených spotřebičů paliv byly spaliny
bezpečně odvedeny a rozptýleny do vol-
ného ovzduší,

c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke
spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymeta-

cím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpeč-

ných vzdáleností od hořlavých předmětů a sta-
vebních hmot třídy reakce na oheň B až F,

e) zajištění požární bezpečnosti viditelných
a přístupných míst spalinové cesty, zvláště
při prostupu spalinové cesty stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo stře-
chou a vývodů spalin obvodovou stěnou
stavby,

f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám

oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole
nebo revizi.

Pokud spotřebič na pevná paliva do 50 kW po-
užíváme do 6 měsíců v roce, stačí  čistit spali-
nové cesty 2x za rok. Pokud ho používáme
v roce déle, máme čištění provádět 3x za rok.
Další podmínky jsou stanoveny ve vyhlášce
č. 34/2016 Sb. a jeho přílohách.

Karel Zeman
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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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Výsledkový servis z tenisového klubu
Letošní tenisové soutěže se hrály zredukova-
ným systémem, tzv. pavoukem, přičemž se vy-
cházelo z loňského konečného pořadí. Tým
mladších žáku ve velmi omlazeném složení
prohrál hladce s LTC Pardubice 0:9 a porazili
Tenisový klub Jan Ševeček 5:4 a obsadili ko-
nečné třetí místo. Tým starších žáků si vedl
mnohem lépe a prohrál až ve finále s TK Česká
Třebová 1:8, když předtím porazil Spartak Po-
lička 5:4 a TO-SK Žamberk 8:1. Tým dorostu
přes velkou snahu, když těsně prohrál s TK
Dolní Dobrouč 4:5, Spartakem Poličkou také
4:5 a TK Letohrad 2:7, skončil poslední. Tento
tým byl složen převážně ze starších žáků, tak
se snad v dalších sezónách dočkáme lepších
výsledků. Tým dospělých si vedl také velice
dobře a prohrál těsným výsledkem 4:5 až ve fi-
nále s TK Dolní Dobrouč. Na cestě do finále po-
razil TC Jevíčko 5:4 a TK Česká Třebová také
5:4. Tým seniorů A obhájil loňské 3. místo ve
své skupině a tým seniorů B skončili na 6.
místě. Všem týmům patří poděkovaní za odve-
denou hru a zvláštní pochvala patří starším
žákům a dospělým za dosažené konečné po-
řadí.
Jako v loňském roce, i letos pořádá tenisový
klub turnaje v různých věkových kategoriích.

V termínu 4.  - 6. 7. 2020 se konal turnaj v kate-
gorii mladších žáků a žákyň. Nejdále se z našich
hráčů dostal Marián Hošek, když postoupil do
druhého kola a spolu s Ondrou Dolejšem obsa-
dili ve čtyřhře skvělé 3. místo. Dalším turnajem
byl dorost v termínu 11. - 13. 7. 2020. Zde dosáhl
postupu do druhých kol ve dvouhře i čtyřhře
Daniel Brůna. O dalších turnajích v ostatních ka-
tegoriích, které budou následovat (29. 8. – mi-
nitenis, 30. 8. – babytenis, 5. - 7. 9. starší žáci,
12. - 14. 9. dospělí), se dočtete v dalším vydání.
Za organizaci turnajů patří poděkování Nikole
Ondráčkové.

Směr jamka. Nejlépe to na litomyšlském
turnaji padalo Vlčkovi
Areál adventure golfu u litomyšlské sokolovny
hostil poprvé oficiální turnaj ze série Czech Ad-
venture Golf Tour. Sešlo se třicet hráčů, o zahra-

niční stopu se postarali vyslanci z Rakouska
a Kosova. Program obnášel čtyři kola a finále
pro osmnáct nejlepších, kteří tudíž během dne
odehráli plných devadesát jamek. Místy sice
v dešťových kapkách, nicméně golfisté všechno
zvládli a organizátoři mohli být s turnajem spo-
kojeni. Absolutním vítězem se stal Daniel Vlček
(AGHB Team), který pět kol obešel s celkovým
výsledkem 186 ran a byl o tři údery lepší než
stříbrný rakouský hráč Thomas Pirgmayer (BGT
Raika Wieselburg). Třetí skončil klubový kolega
vítěze Vojtěch Mikšovský (197 ran). Z domácích
hráčů byl nejúspěšnější Jaroslav Ryba na pat-
nácté pozici v absolutní klasifikaci. Hned čtyři
hráči prokázali svoje kvality rekordem hřiště
(36).

Radek Halva

SportsTeam Litomyšl
Plavání se může naučit každý, jen je vhodné mít
správné vedení. Ať jste malý, nebo velcí, přijďte
si vyzkoušet nejzdravější a nejlepší sport nejen
pro děti. Vplujte s námi do nové sezóny, začí-
náme v týdnu od 21. září 2020! Těšíme se na
všechny nováčky!

Naše nabídka kurzů: Přípravná plavecká výuka
-  neplavci,  Základní plavecká přípravka, Zdo-
konalovací plavání,  Sportovně kondiční plavání,
Závodní plavání,  Plavání pro dospělé.
Registrace pro nové členy máme otevřeny
www.sportsteam.cz Karel Jandík

Měsíc fotbalových
náborů pro nejmenší
Měsíc náborů je akce Fotbalové asociace České
republiky zaměřená na děti předškolního věku
navštěvující školky v Litomyšli.
Cílem akce je, aby si děti vyzkoušely nejen fot-
balové, ale i další všeobecné sportovní disci-
plíny a mohly se následně i s rodiči rozhodnout,
zda se přihlásí do fotbalového oddílu.
Kdy: středa 9. 9. 2020
Kde: fotbalový stadión – travnaté hřiště
V kolik: od 9:00 hod.
Jestli se na tuto akci vaše dítě nedostane - ne-
vadí. Můžete se svým malým fotbalistou nav-
štívit některý z probíhajících tréninků fotbalové
školičky nebo přípravky, a to každé úterý
a pátek od 16 hod.  Za tým měsíce náborů: 

Tonda Hloušek, tel. 605 591 145

Musíme pochválit naše mladé hráče, kteří hrají
na republikových turnajích a tím reprezentují
nejen náš klub, ale také město. Zatím nejlepších
výsledků dosáhla Eliška Slavíková, která v ka-
tegorii starších žákyň obsadila na turnaji  v Li-
půvce 3. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře
a v Ústí nad Orlicí 3. místo ve dvouhře a spolu
s Jolanou Kolářovou 3. místo ve čtyřhře. 

Za Tennis club Miloslav Slavík, jednatel

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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Firma FAULHAMMER s.r.o.
Tržek 38, 570 01 Litomyšl

bližší informace na adrese:
Firma FAULHAMMER s.r.o.
Tržek 38, 570 01 Litomyšl
mobil: 777 040 913
e-mail: m.splichalova@fmk.cz

Hledá do svého týmu

Co vás čeká
• organizování, provádění a řízení údržby technologického zařízení výrobny

krmných směsí (VKS)
• zajišťování oprav, servisů a periodických prohlídek strojního zařízení

a vozového parku výrobny
• odpovědnost za technologické zařízení VKS, řízení a oprava investic

spolupráce s externími firmami zajišťujícími PO, BOZP a dohled nad jejím 
dodržováním

• vedení kolektivu podřízených zaměstnanců a přidělování jednotlivých prací
po zapracování řízení vybraných výrobních procesů a zařízení

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
Praxi na podobné pozici, znalosti práce na PC, pracovitost, zodpovědnost, svá-
řecí průkaz a obsluha VZV výhodou, organizační a administrativní dovednosti,
trestní bezúhonost a časovou flexibilitu

Výhodou bude, pokud budete umět
Vyhláška 50/1978, &7. Uvítáme zkušenosti s nákladní dopravou

rodinná tradice od roku 1893

PROVOZNÍ TECHNIK/TECHNOLOG
25 000 - 32 000 Kč/měsíc

N
A

B
ÍZ

ÍM
E • 5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování 

• pracovní poměr na dobu neurčitou 
• možnost flexibilní pracovní doby
• příjemné prostředí menšího kolektivu
• místo výkonu práce: Tržek

Fotbalisté zahájili sezonu a myslí
na popředí krajského přeboru
Fotbalisté Jiskry vstoupili v srpnu do nového
mistrovského ročníku, který, jak všichni věří,
bude veselejší než ten předchozí. Sezona mu-
sela být, jak známo, v dubnu předčasně ukon-
čena, což nikdo ve fotbalovém hnutí v Česku
nechce znovu zažít. Nikdo však neumí říci s jis-
totou, jak se bude situace dál vyvíjet. I proto vy-
dala Fotbalová asociace České republiky řadu
opatření pro kluby, hráče i jednotlivé řídící or-
gány soutěží, která mají za cíl jediné – aby se
fotbal mohl pokud možno hrát.
Litomyšlský tým vstoupil do krajského přeboru
bez zásadních změn ve složení kádru a realizač-
ního týmu. „Prodlouženo bylo hostování Petru
Škeříkovi z Vysokého Mýta a Matěji Hromádkovi
z Proseče, na půlroční hostování jsme získali
dva hráče z Cerekvice nad Loučnou, kteří se
s námi připravovali v zimě, a to jsou Martin Kříž
a Petr Malý. Z dorostu přichází Adam Klejch. Na
hostování do Cerekvice míří David Blajda a do
Českých Heřmanic odchází Jiří Šauer. Po dlou-
hodobých zraněních by se postupně měli zapo-

jit Pavel Urban a Tomáš Tauer. V realizačním
týmu došlo k jedné změně, kdy asistent Filip
Pražák odešel na stejnou pozici do Letohradu,
nahradí ho Ladislav Pachta. Realizační tým do-
plní ještě Tomáš Kusý, který nám pomůže s ad-
ministrativními a provozními věcmi,“ shrnul letní
dění v klubu trenér Roman Pražák. 
„Chceme hrát fotbal, který bude bavit nás i di-
váky. Ty se pokusíme ve větší míře přilákat na
naše domácí zápasy. U týmu začínáme druhou
sezonu, takže hlavním cílem je využít potenciál
mladého týmu a pohybovat se v popředí ta-
bulky,“ odpověděl trenér Pražák na otázku po
ambicích týmu.
Výhodu prvních dvou mistrovských utkání na do-
mácí půdě se pohříchu podařilo zužitkovat pouze
z padesáti procent, když soupeře z Horních Ředic
Jiskra porazila 1:0, aby však následně stejným
poměrem podlehla po velmi nepovedeném vý-
konu Rohovládově Bělé. Hned od začátku bylo
tedy patrné, že avizovaná snaha bojovat v hor-
ních patrech soutěže nebude vůbec jednoduchá.

V srpnu a září se do mistrovských bojů zapojují
rovněž litomyšlské mládežnické celky. Doros-
tenci ve spolupráci se Sokolem Dolní Újezd by
měli čeřit vody v popředí krajské I. třídy, starší
a mladší žáky spolupracující se Sokolem Čistá
se popasují se silnou konkurencí krajského pře-
boru. Starší a mladší elévy čeká start v krajské
soutěži, druhý tým mladších přípravek si za-
hraje v okrese. Radek Halva

Řádková inzerce
Prodám 2 akvaria 1 menší + 1 větší prakticky
nové nepoužité cena dohodou. T-739307646
Koupím starý kufr na klobouky z I. republiky. 
T-739307646



Rauchenecker v Lokti doslova letěl!
Rakouský motokrosař v barvách Orion Racing
Teamu Pascal Rauchenecker letos poprvé vyhrál
český mistrák v nejsilnější skupině MX1 - na svě-
tové dráze v západočeském Lokti u Karlových
Varů. Jeho největší konkurent v boji o titul Němec
Max Nagl (Haas Racing) ve druhé jízdě upadl a to
rozhodlo o úspěchu Rakušana. Třetí místo pře-
kvapivě zaujal nejlepší z českých borců – loňský
šampion třídy MX2 Martin Krč (69 Team). Zahra-
ničně velice nabitá kubatura MX2 opět nabídla
divákům jasné vítězství Michaela Sandnera (Mo-
tosport Chýnov), před Slovákem Šimonem Još-
tem (Osička MX). Výborně se tady předvedl junior
Orionu Petr Rathouský, který na slabší stopěta-
dvacítce zajel životní výsledek mezi „dospěláky“
a cílem prolétl celkově jako sedmý! Po zranění
ruky se rozjíždí Jonáš Nedvěd, v Lokti bral 12. po-
zici. Zkušený matador Petr Bartoš zase ovládl
Veterány - ve velkém vedru ještě stihl navíc
i souboje v MX1, kde proháněl mladíky, a vždy
dojel ve druhé desítce. Bára Laňková jela v loket-
ských serpentinách skvěle, nejenže byla celkově

třetí, ale průběžně se posunula na druhý stupí-
nek v mezinárodním šampionátu za Kristýnu Vít-
kovou (Čepelák Racing).
Motokrosová karavana se 6. září přesouvá do
Pacova na Pelhřimovsku, šestý závod uvidí di-
váci 20. září v Opatově na Svitavsku, kde to pro
Orion Racing bude skoro domácí prostředí!

Petr Kovář
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Atletické
okénko
Prázdninové měsíce se nesou v duchu individu-
álních závodů, mezi něž se tradičně zapojuje
i oblíbený letní mítink v Litomyšli spojený s me-
moriály vzpomínajícími naše bývalé atlety Bo-
humila Novotného a Jaroslava Ptáčka. Trochu
do ústraní se v posledních letech dostala Velká
cena města v hodu ziskem, a to protože české
diskařky ustrnuly na výkonech, které nedosa-
hují úrovně bývalých účastnic tohoto závodu.
Letos byly závody velice kvalitní a uspokojily
nejen výkony, ale i bohatou účastí. Na startu se
představili atleti i atletky z 30 domácích oddílů,
ale i ze zahraničí. Z litomyšlských dostali příle-
žitost jedině mladí, protože většina domácích
přispěla k úspěchu závodu v roli rozhodčích
a organizátorů. Z výkonů vynikají sprinterské
časy Záleského z Dukly Praha (60 m - 6,70;
100 m - 10,33). V celém sprinterském trojboji
dosáhl nejlepšího českého výkonu. Na stejných
tratích zvítězila Ochocká z polské Wroclavi (7,62
a 12,05). Memoriál koulařů vyhrál Novák z Dukly
Praha (18,34), z výškařů Říha z pražské Slávie
(206). Ozdobou mítinku byla účast bývalých na-
šich slavných atletů - Imrich Bugár si vzpomněl
na své vítězství v Litomyšli v roce 1985 v disku
(66,58), letos zde vyhrál jeho malajsijský svěře-
nec Shamshudin (57,35), oštěpař Jan Železný
nikdy v Litomyšli nezávodil, ale letos přijel rov-
něž v roli trenéra své manželky, vítězky v oštěpu
(55,60). Oba slavní atleti byli vstřícní k fanou-
škům i mediím, poskytovali autogramy, nebrá-
nili se fotografování ani rozhovorům. Předání
cen nejlepším se letos ujal starosta města, což
výrazně přispělo k image celého sportovního
odpoledne.
Naši mladí atleti o prázdninách také závodili:
mladší žák V. Voříšek na prázdninovém mítinku
v Zábřehu vyhrál v osobním rekordu kouli
(13,87) a oštěp (39,84). Skupina dorostu se
zúčastnila mezinárodního závodu Mladá Evropa
v Jablonci nad Nisou, Sršňové a Kladivové se
dařilo ve výšce, Jiroutovi v dálce (583) a disku
(31,96), Vilček opět přehodil kladivem padesáti-
metrovou hranici (52,67), stejná sestava se
zúčastnila i Hradeckých memoriálu. Nejspoko-
jenější byl jistě J. Jirout s osobními rekordy ve
sprinterském trojboji (60 - 7,36; 100 m - 11,66),
dobrý trojboj absolvovala i L. Sršňová (8,32 -
13,35), M. Vilček hodil opět přes 40 metrů di-
skem.
Stadion nezahálí, na soustředěních zde mů-
žeme vidět tréninkové metody především praž-
ských mládežnických družstev (Olymp Praha,
Jižní Město), v závěru srpna tradičně mají příle-
žitost společně potrénovat i chlapci a děvčata
z Litomyšle. Petr Jonáš

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

•
•
•
•
•
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Činnost karate-dó o prázdninách 
Covid 19 nám letos poskytl poněkud jiné pod-
mínky, nežli tomu bylo v uplynulých letech. Nej-
prve úplný zákaz a následně postupné
uvolňování - tak nám „letní sezona“ začala už
v polovině dubna nejprve formou individuálních
tréninků s naší v současnosti nejlepší závodnicí
Aničkou . Z tělocvičny a tatami jsme se přesu-
nuli do přírody a na trávník nebo tartan stadi-
onu či cesty na Černé hoře.
Takřka měsíc jsme s Áňou tré-
novali sami ve dvou. Tréninky
jsme věnovali hlavně silové
a vytrvalostní přípravě
a v tomto duchu jsme pokračo-
vali i v období, kdy se k nám
přidávali další karatekové, kteří
po uvolnění opatření opět měli
chuť trénovat. A v tomto duchu
jsme pokračovali i o letních  -
ano, nejenže jsme běhali, posi-
lovali, ale i na klasiku došlo -
tedy katu a závěrem prázdnin
i na kumite.  
I když si na tréninku dáváme do

Mužský basketbal se vrací po
15 letech a hned dvojnásobně
V roce 2005 se Litomyšl naposledy účastnila
soutěže mužů a teď, po patnácti letech, se
můžeme těšit hned na dvojitou porci muž-
ského basketbalu. V poslední době se náš klub
zaměřoval především na práci s mládeží, a je-
likož nám nejstarší kategorie již na jaře ukon-
čila své působení v juniorech, bylo logickým
krokem obnovení činnosti družstva mužů. Na
samostatný tým z našich mladíků by to ne-
bylo, a tak jsme oslovili několik bývalých
hráčů, kteří měli pauzu nebo hráli v jiných klu-
bech, a začali jsme tvořit sestavu na krajský
přebor.
Na tréninky k nám během léta jezdili i hráči
z okolních měst a najednou jsme zjistili, že nás
je na jeden tým nějak moc. Tak se začala rodit
myšlenka na otevření áčka i béčka. Zkusili
jsme tedy áčko přihlásit do Východočeské ligy,
kde bylo volné místo, a to se nám podařilo zí-
skat. Béčko bude startovat v nejnižší soutěži,
tedy Východočeském přeboru.

Týmy se budou částečně prolínat a bude se jed-
nat o opravdu pestrou sestavu. Ostatně nej-
mladšímu hráči je 17 let, naopak nejstaršímu 47,
tedy máme více jak dvougenerační tým. Bude
to zajímavý mix zkušenosti a dravého mládí.
Pokud vám už mužský basket chyběl, můžete
přijít áčko i béčko podpořit do městské spor-
tovní haly, kde budou oba týmy hrát své domácí
zápasy. Pozvánky a rozpis utkání naleznete
mimo jiné i zde v Lilii v rubrice Kam za sportem.
Velká premiéra proběhne v sobotu 26. září, kdy
oba týmy vstupují do svých soutěží právě do-
mácími zápasy v Litomyšli. Je to poprvé a záro-
veň naposledy, kdy oba celky hrají v jeden
víkend, poté se již budou po týdnu střídat. Takže
poslední zářiovou sobotu přijďte na obnovenou
premiéru mužského basketbalu, v 15:45 hod.
hraje béčko proti Skutči a v 18:00 hod. hostí
áčko Chrudim. Těšíme se na viděnou v městské
hale, od letoška i na zápasech mužů. 

Martin Šorf, předseda klubu

Pravé ochlazení je tady. Začíná liga!
Mnozí z nás si ještě prodlužuji letní sezonu
a užívají teplé dny. Najdou se však tací, kteří
mají horka plné zuby a těší se ochlazení, a to
nejlépe u ledové plochy. Pro všechny příznivce
hokeje, a zejména ty v Litomyšli, máme dobré
zprávy. Začíná nová sezona.
„V polovině srpna jsme začali přípravu na ledě,
a to v počtu 22. hráčů. Do té se zapojily jak nové
posily, tak i junioři, kteří v loňské sezoně hráli
extraligu. Na konci měsíce jsme pak absolvovali
camp v Bystřici nad Pernštejnem a sehráli přá-
telské utkání s Poličkou,“ prozradil k srpnovému
programu trenér A týmu Jakub Bažant.

Další program mužstva má pevný jízdní řád.
V sobotu 5. září se uskuteční hokejový turnaj
v České Třebové, kde se kromě Litomyšle a do-
mácího celku představí týmy z Náchoda a No-
vého Bydžova. Ve dnech 13. 9. – 19. 9. se
uskuteční tradiční Metuje Cup. V rámci tohoto
turnaje se Litomyšl představí na domácím ledě
hned první den proti celku z Třebechovic. Liga
začíná 27. září a na domácím ledě se A tým
představí 30. září proti celku z České Třebové.
Informace o sestavách a podrobnosti k utkáním
naleznete na webových stránkách klubu
www.hclitomysl.cz. Petr Šilar

nosu, pereme se a nic si nedarujeme, občas to
bolí, jsme všichni  kamarádi, co se dokáží povz-
budit a vzájemně si pomoct.
Pokud by měl zájem někdo z řad čtenářů se při-
dat do naší „velké rodiny, tak od září přijímáme
nové členy. Zapsat se můžete 7. a 14. 9. 2020
v 15:30 hod. v hale Jiskry (vedle zimního stadi-
onu). Jiří Smékal, Karate-do Litomyšl

Plavecká soutěž
měst 2020
Opět se blíží možnost pro všechny zavítat na
bazén a soutěžit. Letošní termín 29. ročníku
PSM bude již o týden dříve, tedy ve středu 30.
září 2020. Důvodem změny je zařazení PSM
pod mezinárodní projekt Evropský týden sportu
(European Week of Sport), který se koná v celé
Evropě poslední zářijový týden. Záměr PSM
zůstává stejný, propagovat kondiční plavání
jako celoživotní aktivitu pro širokou veřejnost.
V Litomyšli je spousta šikovných příznivců
a plavců, výsledky soutěže z předchozích let vy-
povídají o úspěchu. Soutěž je skutečně určená
všem, kteří dokáží uplavat 100 m volným způ-
sobem bez startovního skoku a nechají si změ-
řit čas. Přijďte vyzkoušet svou kondici a přispět
svými body do celkového součtu pro město Li-
tomyšl. Více informací najdete na www.bazen-
litomysl.cz. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Triatlon Litomyšl
V tradičním termínu, tedy 2. srpnovou sobotu
se v Litomyšli - Nedošíně konal již 26. ročník Li-
tomyšlského triatlonu, kterému letos přálo slu-
nečné počasí, a na start se postavilo 40
startujících z toho 6 dětí, pro které byly připra-
vené menší vzdálenosti než pro dospělé, kteří
měli 1 km plavání, 50 km kolo a 10 km běh. Ženy
a družstva startovaly na polovičních tratích.
Tím, kdo si odvezli letošní poháry, byli domácí
závodníci - Pavel Pešek časem 2:23:28 a Pa-
vlína Kabrhelová časem 1:43:28, které na stup-
ních vítězů doplnili na druhých místech Antonín
Hurych s Veronikou Exnerovou a na třetích mís-
tech Petr Lukáš s Helenou Melounovou.
Mezi dětmi byli vítězové všichni a nejen proto,
že  v každé kategorii bylo jedno. Ale že zvládly
svůj závod s chutí pohybu ve třech různých
sportech.
Blahopřeji všem účastníkům ke zdárnému zdo-
lání tratě v náročném počasí a ověření své fy-
zické kondice. Děkuji za ohleduplnost v průběhu
závodu a velké DÍKY patří časoměřičům, dopro-
vodnému programu, který připravil Pavel Saqua

v areálu vodních sportů v Nedošíně, všem, kteří
byli nápomocni se zorganizováním letošního
26. ročníkul, a těším se na společný triatlon dru-
hou sobotu v srpnu v roce 2021, tj. 14. 8. Kom-
pletní výsledky ze závodu naleznou zájemci na
internetové adrese www.triatlonlitomysl.cz

Přemysl Seidl


