
Kvůli šíření covid-19 dochází
k omezování veřejného života

Od 5. do 18. října také vláda na základě nouzo-
vého stavu zakázala koncerty a divadelní před-
stavení, při kterých se převážně zpívá, a dále
hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitř-
ních prostorech a více než 20 osob ve vnějších
prostorech. Na území hlavního města Prahy 
a krajů, které jsou podle platného covid sema-

foru zařazeny do oranžové a červené, kam
v době tisku Lilie patřil i Pardubický kraj, bude
ve stejném termínu omezen provoz středních,
vyšších a vysokých škol. 
Vzhledem k epidemiologické situaci bude 
v těchto krajích zakázána osobní přítomnost
studentů na výuce. Nově nebude součástí

Změny v konání
kulturních, 
společenských 
a sportovních akcí
Vážení čtenáři, i přes veškerou snahu re-
dakce, zaměstnanců litomyšlského infor-
mačního centra a samotných organizátorů
nemůžeme garantovat, že kvůli opatřením
proti  šíření  covid-19  budou  uvedené
termíny konání akcí skutečně platit. 
Veškeré otištěné informace jsou platné  
k 10.00 hod. 1. října. Za případné kompli-
kace se omlouváme a aktuální informace
vždy najdete na webu www.litomysl.cz,
případně vám je rádo poskytne litomyšlské
informační centrum na telefonu 461 612
161 či redakce Lilie na kontaktech v tiráži.

-red-
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Jednání k dálnici D35
se vyvíjejí slibně

Zákaz návštěv 
v nemocnici 1453 Výtvarná Litomyšl ´20

Po celé republice začala platit nová opatření proti šíření koronaviru. Vláda od 5. října na 30
dnů opět vyhlásila nouzový stav. Omezování života se nevyhnulo ani Litomyšli. Vedení radnice
v předstihu rozhodlo o zrušení vnitřních akcí pořádaných městem, letos tedy nedojde k avi-
zovanému předávání cen města a koncertu pro všechny, kteří pomohli během jarní krize.
Stejně tak se neuskutečnily ani debaty a přednášky v rámci každoroční ArchiMyšle a další akce.

vzdělávání zpěv a sportovní činnosti. Od 5. října
se také omezují divadelní, filmová a jiná umě-
lecká představení, účastnit se jich může nej-
výše 500 diváků. V prostorech, kde se tyto akce
konají, se nesmí konzumovat potraviny a ná-
poje. Omezují se i sportovní akce organizované
sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze
sportovci a nezbytné osoby zabezpečující or-
ganizační a technické zázemí včetně rozhod-
čích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu
nepřevyšujícím 130 v rámci vnitřního i vnějšího
sportoviště. 
Nadále platí, že se u stravovacích zařízení ome-
zuje přítomnost veřejnosti v provozovnách 
v čase mezi 22.00 a 6.00 hod. U stolu může
nově sedět maximálně šest lidí a mezi stoly
musí být 1,5 metru rozestup. Provozovatelé
nesmí vpustit do vnitřních prostor více záka-
zníků, než se v ní nachází míst k sezení.
Účast na bohoslužbách je omezena tak, že se
jí účastní nejvýše tolik věřících, kolik je míst 
k sezení, nejvýše však 100 osob. V průběhu bo-
hoslužby se nesmí zpívat.
Kromě těchto vládních nařízení platí povinnost
nosit roušky ve vnitřních prostorech, udržovat
od ostatních rozestupy a doporučena je častá
dezinfekce rukou. 
Platnost nařízení se může kdykoliv změnit či
upravit, proto doporučujeme sledovat zpravo-
dajství či weby ministerstva zdravotnictví 
a vlády.  -mv-

Město spouští vylepšený web
Od 1. října můžete navštívit redesignovaný web
litomysl.cz. Po měsících příprav se stránky ve-
řejnosti zpřístupní v testovacím režimu od 
1. do 15. října, po tuto dobu můžete sami posílat
návrhy na změny a vylepšení. Přístup na nový
web je zveřejněn na stávajících stránkách
www.litomysl.cz. K ostrému startu by pak mělo
dojít v polovině října. 
Na návštěvníky čekají přepracovaná rozhraní
určená pro občany, turisty i lidi hledající nabídky
na trávení volného času. Kromě struktury se
změnila i grafika, která ctí moderní trendy a pro
návštěvníky by měla být přehlednější a uživa-
telsky přívětivější. Novinkou je také větší propa-
gace sportu či seznam životních situací i často
kladených otázek, na které se občané ptají
úředníků. Samozřejmostí je i přístupnost strá-

nek pro uživatele mobilních telefonů a tabletů.
„Web je z 95 procent hotový a interně jsme jej
připomínkovali nesčetněkrát, oslovili jsme
kromě členů poradních skupin i místní odbor-
níky, kteří se v této branži pohybují. Nyní máme
již verzi, kterou můžeme pustit ven mezi lidi 
a návštěvníci mohou kriticky hodnotit funkce 
a fungování stránek. Budeme rádi za případné
postřehy veřejnosti a doufám, že redesigno-
vaný web bude dlouho a dobře sloužit nejenom
občanům, ale i turistům,“ uvedl ke spuštění
stránek starosta Daniel Brýdl. 
Za technickou úpravu stránek zaplatilo město
70 tisíc Kč.  Po dokončení prací na webu www.li-
tomysl.cz se na příští rok plánují přípravy na vy-
tvoření nového volnočasového a turistického
portálu. -mv-
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OTEVŘENÁ RADNICE

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

Co je potřeba udělat pro rekonstrukci 
knihovny?
Ahoj Marcelo, děkuji za Tvůj dotaz. Máš pravdu,
že budova bývalé radnice, dnešní knihovny, by
si zasloužila výraznou investici. Nechali jsme
nedávno zpracovat ve spolupráci s paní ředitel-
kou prvotní studii, jak by mohla být knihovna
ve stávajících prostorách, s využitím krásného
podkroví, přestavěna. Bohužel problémem jsou
finance. Ve stejně žalostném stavu je dům
U Rytířů, veliké investice si vyžaduje squashová
hala, autokemp a mnoho dalšího majetku
města (nemluvě o chodnících, silnicích apod.).
Jsem rád, že se nám daří díky navýšení dani
z nemovitosti začít dluh postupně „odmazávat“
(letos např. nová střecha na squashové hale,
nová okna na III. ZŠ, na podzim se upraví auto-
kemp...). Nicméně na tak velikou investici, jako
je komplexní úprava knihovny, v tuto chvíli ne-
máme. Budeme s výše zmíněnou studií čekat
na nové dotační období, zda stát nevyslyší vo-
lání menších měst, aby se z dotací daly opravo-
vat i městské knihovny. Pokud to nepůjde, tak
asi postupně některé investice do knihovny už
dělat budeme muset, ale bude to běh na dlou-
hou trať. Pokud chceme dodržet slib zastupitel-
stva, že budeme odkládat finance na nový
domov seniorů, pak na velké investice tohoto
typu asi nezbude. A to nemluvím o velikém pro-
padu daní kvůli koronaviru....i na to musíme re-
agovat utahováním opasků.
Každopádně Ti děkuji za zájem o městskou
knihovnu, vím, že vstřícnost personálu a nabí-
zené služby jsou na vysoké úrovni, moc rád
bych je podpořil i investicemi, ale opravdu to
slíbit nemohu. Děkuji za pochopení.

S pozdravem Daniel Brýdl, starosta

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

Usnesení rady města
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání

veřejného prostranství v prostoru pod Primá-
torskou hrází v období od 28. 9. do 30. 9. 2020
za účelem umístění zařízení akce Cestování
s dinosaury. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru parkoviště
před Music club Kotelna v období od 19. 9. do 19.
9. 2020 za účelem pořádání koncertu kapely Tři
sestry. 

RaM rozhoduje o zrušení zadávacího řízení
pro akci „Dynamické řešení světelné křižovatky
I/35 – Mařákova v Litomyšli“ zadávané ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení.

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu akce „Vložkování ka-
nalizace v ul. Vodní valy“. Jako nejvýhodnější
byla vyhodnocena nabídka společnosti B M H
spol. s r.o za cenu 1 302 355 Kč bez DPH. RaM
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto vybranou firmou. 

RaM souhlasí se zrušením těchto akcí 
- z preventivního epidemiologického důvodu:

ArchiMyšl - oslava Světového dne architektury
a Ceny města. Zároveň RaM nedoporučuje pro-
nájem prvního zámeckého nádvoří pro akce,
na kterých je předpoklad, že se zde shromáždí
více než tisíc lidí. 

RaM souhlasí s přijetím účelové dotace
od Pardubického kraje na podporu Toulovco-
vých prázdninových pátků - částka 20 000 Kč.
RaM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

RaM potvrzuje jmenování Romany Vackové
do funkce ředitelky Mateřské školy Sedmikráska
jako nástupnické organizace II. mateřská škola
Litomyšl.

RaM schvaluje podání žádosti CSP Litomyšl
v rámci „Mimořádného dotačního řízení MPSV
pro rok 2020 na financování trvání zvýšených
provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů 
v souvislosti s přijímáním karanténních opa-
tření, mimořádných opatření a krizových opa-
tření v sociálních službách v souvislosti 
s epidemií covid-19 , program podpory E“ a ná-
sledné přijetí dotace. 

více na www.litomysl.cz

Usnesení zastupitelstva

V rouškách a s rozestupy řešili
zastupitelé petici i zámeckou zeď

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 73/20 ze dne
25. 6. 2020: ZaM souhlasí se směnou
p. p. č. 395/25 o výměře 315 m2 a p. p. č. 395/26
o výměře 30 m2 oddělených podle geometric-
kého plánu č. 694-182/2020 v katastrálním
území Nedošín ve vlastnictví města
za p. p. č. 641 o výměře 345 m2 oddělenou stej-
ným geometrickým plánem v katastrálním
území Nedošín ve vlastnictví společnosti Agile
spol. v souvislosti se stavbou obchodního cen-
tra. Směna pozemků stejné hodnoty bez do-
platků. Směna bude uzavřena s podmínkou, že
Agile (Lidl) v rámci stavby obchodního centra
vybuduje kvalitní veřejný prostor dle odsouhla-
seného architektonického návrhu.

ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru
ve výši 400.000 Kč Hasičskému záchrannému
sboru Pardubického kraje na technické zhodno-

cení (vnitřní stavební úpravy pro vybudování
CHTS dílny) požární stanice Litomyšl, Partyzán-
ská 1074.

ZaM schvaluje udělení dotace ve výši 
190 000 Kč SVJ Kornice 20 na zřízení společné
ČOV pro bytový dům a objekt obecní hasičské
zbrojnice. ČOV bude provozována SVJ Kornice.

ZaM souhlasí s usnesením správní rady Ev-
ropského školicího centra o.p.s. ze dne 11. 9.
2020 a schvaluje provedení přeměny právní
formy Evropského školicího centra o.p.s. na za-
psaný ústav s názvem Zámecké návrší z.ú. ke
dni 1. 1. 2021.

ZaM vzalo na vědomí petici občanů Lánů
za revizi a rekonstrukci protipovodňových opa-
tření v ulici Na Lánech a přiléhající oblasti vrchu
Hlavňov ze dne 29. 7. 2020.

více na www.litomysl.cz

Na Smetanově náměstí je
nový automat na zaplacení
parkovného. Nově lze platit
kartou či klasicky mincemi,
využít můžete i služeb apli-
kace MPLA. Pro úhradu po-
platku kartou na automatu
nejdříve modrým tlačítkem
navolíte částku, na displeji
se zobrazuje čas konce poplatku i vybraná
částka. Každým zmáčknutím se navyšuje
částka o 10 Kč. Poté je nutno zeleným tlačítkem
požádat o vydání lístku. Pokud platba pro-
běhne, je vydán parkovací lístek a doklad
o úhradě. -az-

V úterý 22. září se v zámecké jízdárně konalo
další jednání zastupitelstva, které opět podlé-
halo přísným hygienickým opatřením. Na pro-
gramu bylo 31 bodů, kromě převodů pozemků 
a dalších majetkoprávních záležitostí zástupci
občanů schválili například rozpočtový výhled,
poskytnutí dotace 400 tisíc Kč Hasičskému zá-
chrannému sboru Pardubického kraje na úpravy
zbrojnice či pomoc TJ Sokol Litomyšl.
Následovaly návrhy na změny územního plánu
a zastupitelstvo také odsouhlasilo návrh na
sloučení Evropského školicího centra se Zámec-
kým návrším, přeměnu této organizace na za-
psaný ústav Zámecké návrší a vyhlášení
výběrového řízení na nového ředitele.
Jako poslední bod řádné části se zastupitelé se-
známili s peticí za protipovodňová opatření na
Lánech (více v minulé Lilii). Ve volné diskuzi sta-
rosta Daniel Brýdl (Generace 89) informoval pří-
tomné o epidemiologické situaci ve městě.

Zastupitel Leoš Krejčí (Nestraníci) vyjádřil ne-
spokojenost se stavem opravené zámecké zdi.
V následné debatě starosta s názorem souhla-
sil, ale město nemá žádné možnosti jak 
s novým provedením zdi cokoliv podniknout,
protože se jedná o majetek Národního památ-
kového ústavu. -mv-

Nový automat
usnadní placení
parkovného
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Dohodnou se? Jednání k dálnici
se podle účastníků vyvíjejí slibně

Kvůli covidu byly týden zavřené školky

Územní řízení na výstavbu depolymerizace
na Pohodlí bylo zastaveno

Litomyšl se dostala na stránky korejských novin
JoongAng Daily. Vedoucí zastupitelského úřadu
České republiky v Jižní Koreji Gustav Slamečka
měl možnost prezentace jedné UNESCO pa-
mátky z České republiky a k propagaci si vybral
právě litomyšlský zámek, který blíže představil
korejským čtenářům a pozval je v době postco-
vidové k návštěvě nejenom této renesanční pa-
mátky, ale i celého města. -az-

V září bylo kvůli úbytku klasických parkovacích
míst při rekonstrukci plynovodu možné dočasně
parkovat v centrální části Smetanova náměstí
ve vyvýšené části v okolí věže. Jelikož pře-
chodné opatření skončilo, připomínáme obča-
nům, že v této oblasti platí pravidla pro obytnou
zónu, a pokud není přenosnou značkou stano-
veno jinak, platí tam zákaz stání. To v praxi zna-
mená, že u věže mohou řidiči pouze zastavit na
nezbytně nutnou dobu k tomu, aby do vozu na-
stoupili či z něj vystoupili pasažéři, nebo složili
či naložili náklad. V tomto prostoru však, pokud
to neupravuje zmíněná přenosná značka povo-
lující stání, nesmí řidiči klasicky parkovat jako
na označených ostatních místech na Smeta-
nově náměstí. Strážníci městské policie již řidiče
ústně upozorňují na to, že výjimka skončila 
a vedení města žádá řidiče, aby ve vlastním
zájmu respektovali platné značení. -mv-

Ve čtvrtek 17. září se na městském úřadu ode-
hrálo další kolo jednání mezi ŘSD a obcemi
Řídký, Cerekvice nad Loučnou, Němčice, Stra-
kov, Tržek, Janov, městem Litomyšl a spolky
Živé Kornice a Pro Litomyšl. Tato schůzka nava-
zovala na předchozí, projektanti představili
upravenou a připomínkovanou dokumentaci
k výstavbě dálnice. Zabývali se například hladi-
nou spodní vody, úpravami náspů, snížením ob-
jemu výkopových prací a dalšími záležitostmi.
Zástupci okolních obcí a spolků, kteří mají k vý-
stavbě dálnice dlouhodobě připomínky, odchá-
zeli z jednání spokojeni, stejně se vyjádřili
i představitelé ŘSD. „Jednání probíhalo věcně,
posunuli jsme se výrazně směrem k dohodě.
Zbývá doladit několik důležitých detailů, které
snad nebudou pro ŘSD představovat velký
problém,“ okomentoval zářijovou schůzku Petr
Chaloupka ze spolku Živé Kornice. Podobně re-
agoval strakovský starosta Jan Janypka: „Jed-
nání se vyvíjejí slibně, pan generální ředitel ŘSD
je vstřícný, což oceňujeme, a to je také největší
rozdíl proti minulým rokům, ale po těch letech
podivuhodných jednání jsme stále velmi ostra-
žití. Není se čemu divit. Škoda, že se takto ne-
jednalo dříve, mohli jsme být všichni dále.“
Pokud dojde k zapracování finálních připomínek
a vyřešení zbývajících otázek souvisejících na-
příklad s hlukovou studií, odvodem vody, vý-
stavbou biokoridoru a výsadbou zeleně, jsou
všechny zainteresované strany ochotny pode-
psat memorandum s ŘSD, v němž by se inves-
tor stavby zavázal splnit podmínky uvedené
v dokumentaci, zatímco účastníci řízení by se
zavázali k tomu, že se nebudou odvolávat proti
rozhodnutím k výstavbě dálnice.
„Když jsem jako starosta před necelými dvěma
lety začínal, jednou z mých priorit bylo restar-
tovat jednání ohledně dálnice. První schůzky

byly ve znamení starých křivd a nedorozumění.
Tehdy jsem přítomným řekl, že historii už bohu-
žel nezměníme, ale můžeme něco udělat se
současností a hlavně budoucností. Jsem moc
rád, že postupem času jsme všichni – my
za město, okolní obce a spolky i ŘSD - našli spo-
lečnou řeč.  ŘSD díky zásahu generálního ředi-
tele Radka Mátla nabízí kompromisy, kterých
dříve nebylo schopno. Zástupci obcí a spolků,
kteří se odvolali v územním řízení, navrhli řadu
konstruktivních připomínek a akceptovali, že
nelze všechny realizovat. Po každé takové
schůzce se podle mě blížíme kvalitnější dálnici
a zároveň kompromisu. My za Litomyšl stále
prosazujeme to stejné – co nejrychlejší vý-
stavbu dálnice, kterou naše republika, kraj,
okres i město zoufale potřebují,“ uvedl k jednání
starosta Daniel Brýdl.
Projektanti budou v příštích týdnech zpracová-
vat požadavky, hotovo by měli mít letos na pod-
zim. Pak by měla následovat další schůzka
všech zúčastněných stran, kde se odsouhlasí
další postup. Redakce oslovila všechny účast-
níky jednání a nabídla jim možnost vyjádřit se.
    -mv-

Opatření proti šíření covid-19 se rychle mění 
a přesvědčili se o tom i rodiče malých dětí z Li-
tomyšle. Ještě v pátek 24. září panovala podle
hygieniků ve městě klidná situace, o 24 hodin
později však museli z preventivních důvodů do-
časně uzavřít MŠ v Líbánkách včetně odlouče-
ného pracoviště MŠ Zámecká. Do karantény
musely přes víkend nastoupit dvě třetiny za-
městnanců a celá školka byla až do 30. září
uzavřena.
Na začátku září také došlo k dočasnému uza-
vření Trading Centre, kde týden fungovala dis-
tanční výuka. Na většině škol měli několik
pozitivně testovaných žáků či pedagogů,
do preventivní karantény pak zamířily desítky

školou povinných. V době uzávěrky tohoto vy-
dání všechny základní i střední školy fungovaly
a jejich vedení komunikovalo s rodiči o přijatých
opatřeních.

Opět zasedá bezpečnostní rada
V září se začala po čtyřech měsících kvůli zhor-
šující se situaci v celé republice opět on-line
scházet bezpečnostní rada města. Každý pátek
její členové konzultují s epidemiology stávající
situaci a reagují na aktuální vývoj. V pátek do-
poledne tak vždy na webu města, úřední desce
a vchodech do budov úřadu najdete aktuální 
a ověřené informace. -az-

Upozorňujeme občany, že od 1. října došlo ke
změně v provozní době České pošty. Pobočka
na Smetanově náměstí bude otevřena pondělí
(10.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00); úterý (8.00 –
12.00 a 13.00 – 16.00); středa (10.00 – 12.00 
a 13.00 – 18.00); čtvrtek (8.00 – 12.00 a 13.00 –
16.00), pátek (8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00), so-
bota (8.00 – 12.00).  O úpravě provozu rozhodlo
ředitelství České pošty, na podzim dojde k změ-
nám u zhruba 1500 poboček po celé ČR. Vedení
města poslalo zástupcům České pošty dopis, 
v němž vyjádřilo nespokojenost s ořezáváním
služeb pro občany. Zároveň požádalo o zacho-
vání původních časů. -mv-

Hasiči dostanou
auta za miliony

Jak je to s parko-
váním u věže?

Změna v provozní
době České pošty

Vznikne na Pohodlí zařízení na depolymerizaci
starých pneumatik? To je otázka, kterou si kla-
dou nejenom obyvatelé okolních obcí více než
rok. V září 2020 přišla z litomyšlského staveb-
ního úřadu důležitá zpráva. Územní řízení bylo
pro nedodání vyžádaných podkladů zastaveno.
Proti rozhodnutí může investor podat odvolání
ke krajskému úřadu, ale v praxi to znamená, že
se administrativní příprava ze strany schvalo-
vacích orgánů zastavila. Zda firma Lamione SE
využije práva na odvolání není jisté, redakci Lilie

se do tohoto vydání nepodařilo získat vyjádření,
ale tématu se budeme do budoucna dále věno-
vat. Zástupci Litomyšle, Čisté a dalších okolních
obcí a občanských iniciativ rozhodnutí staveb-
ního úřadu uvítali.
Na Pohodlí chtěl investor podle původního zá-
měru vybudovat zařízení za 100 milionů Kč 
a pomocí pyrolýzy získávat ekologicky olej 
a další látky ze starých pneumatik. Občané se
však obávali možného znečištění ovzduší i zvý-
šení dopravní zátěže v lokalitě. -mv-

O Litomyšli
až v Koreji

Výrazná modernizace vybavení čeká na dobro-
volné hasiče z Litomyšle, Nové Vsi a Pohodlí.
Vedení města obdrželo informaci o schválení
dotace ze státního a krajského rozpočtu, díky
těmto financím, které dosáhnou na zhruba dvě
třetiny finálních výdajů, bude možné těmto jed-
notkám pořídit nová dopravní auta, která na-
hradí staré vozy. Jeden dopravní automobil by
měl stát 1,1 milionu Kč a jednotkám umožnit
rychlý transport na místo, kde jsou potřeba.
Současné vozy jsou zastaralé, nevyhovují
novým normám a finančně náročná je i jejich
nutná údržba. Litomyšlská jednotka dobrovol-
ných hasičů dostane i novou cisternovou auto-
mobilovou stříkačku, která nahradí dosluhující
z roku 1988. I zde město získalo dotaci a z cel-
kové částky 6,5 milionu Kč ze státního a kraj-
ského rozpočtu obdrží 3 miliony. -az-
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Generace 89
Piana do ulic
Několikátým rokem se Generace 89 podílí
na projektu Ondřeje Kobzy „Piána na ulici aneb
hudba ve veřejném prostoru“. V Litomyšli pro-
vozujeme dvě pianina. V průběhu letošního
roku došlo k malým změnám, které budou, do-
ufejme, ku prospěchu věci. 
Staré a zubem času opotřebované piano
v přístřešku na dvorku SPgŠ bylo odvezeno od-
bornou firmou, která ho jaksepatří zrecykluje.
Bude nahrazeno novějším pianinem, které bude
jistě dobře sloužit několik dalších let. Oslovili
jsme zavedenou firmu pana Doležela z Lan-

škrouna, která nám vhodný hudební nástroj
shání. Zároveň prosíme čtenáře, pokud někdo
máte, případně víte o slušném, funkčním a na-
laditelném nástroji, který již nemá využití
a smutně někde v koutě zahálí, dejte nám
prosím vědět. V případě domluvy si ho rádi od-
vezeme. Piano budeme na zimní období scho-
vávat do krytých prostor a na letní sezonu opět
instalovat dobře naladěné, aby mohlo dělat
svým hráčům a posluchačům radost.
O piano v průchodu do zámku se od letošního
léta stará Smetanova Litomyšl. Nové krásné
piano nainstaloval pan Doležel. Uzamyká se

přes noc a v případě akcí na zámku, kdy by jeho
produkce nevhodně rušila. Na dlouhé zimní sy-
chravé dny bude odpočívat v suchém a přívěti-
vém prostředí. Za tuto nabídku provozování
a pomoc s obsluhou velice děkujeme panu Janu
Piknovi.                   Miroslav Hájek, Generace 89

Ukliďme Česko v Litomyšli...
...je úspěšně za námi. Děkujeme všem, kteří do
škarp a kopřiv šli letos s námi! A že nás bylo
skoro 500! Výsledky úklidu najdete na jiném
místě této Lilie. 

Jan Vavřín, Generace 89

Jak si vede v prevenci Centrum sociální pomoci?
Dostupné statistiky odhadují, že prevence je pod-
statně levnější než léčba nemoci. A to jakékoliv.
Situace s covid 19 v ČR se nám po létě opět zhor-
šuje. A to je hlavní důvod, proč jsme v CSP Lito-
myšl přistoupili preventivně k dalším opatřením,
abychom chránili naše klienty i pracovníky. Od 8.
září mají všichni pracovníci k dispozici respirátory
FFP2 a využívají je při každém kontaktu s klien-
tem. V pondělí 15. září jsme využili novinku, kterou
nabízí Městské služby Litomyšl, a to dezinfekci
prostor Sanosilem S 010 AG v některých společ-
ných prostorách, v kancelářích, šatnách.  
V září náš závodní doktor začal aplikovat bez-
platně vakcínu proti chřipce zaměstnancům,
kteří o tento způsob ochrany požádali. Aplikace
vakcíny klientům je indikována praktickým léka-
řem, zatím je proočkováno 50 klientů. V loňském
roce jsme měli proočkovanost klientů blížící se
100% a věříme, že tomu tak bude i letos.  
V září několik našich zaměstnanců podstoupilo
testy na covid a jedním z důvodů bylo sdílení
společné domácnosti s osobou pozitivní na covid
19/ či osobou v karanténě, někteří museli zůstat
v karanténě či na OČR, případně onemocněli
jiným respirační chorobou. Zatím se v celém

týmu pozitivní výsledek neobjevil. Poskytnutí
kvalitní služby tak může ohrozit právě snížený
počet zaměstnanců v organizaci, a z toho dů-
vodu již od srpna navyšujeme počet zaměst-
nanců v přímé péči tak, abychom i ve složité
době, která pravděpodobně přijde, péči zvládali. 
Návštěvy jsme umožnili čtyři dny v týdnu. Blízcí
se musí předem hlásit, abychom předešli velké
kumulaci lidí. Po každé návštěvě probíhá dezin-
fekce prostor, kde se pohybovala. Nařízením ve-
dení organizace je možné frekvence návštěv
snížit, případně domovy uzavřít. Tomuto kroku
se snažíme vyhnout, a proto aktivně působíme
na všechny osoby vstupující do zařízení, aby do-
držovaly stanovená nařízení. Specifikem je, že
do odvolání poskytujeme návštěvám jednorá-
zové roušky z našich zásob. Další doporučení
našim zaměstnancům je instalace mobilní apli-
kace E-rouška 2, aby mohla hygiena využít mo-
derní technologie při trasování. 
Intenzivně spolupracujeme s Hygienou Svitavy
a tímto jejím pracovníkům chceme poděkovat

za jejich úsilí. Litomyšlská nemocnice si zaslouží
obrovský dík za zvládání front na odběrových
místech – i s nimi spolupracujeme. MUDr. Dezor-
tovi a MUDr. Pávkovi velice děkujeme, že nás
stále provází touto zmatenou dobou a společně
doporučují či připomínkují postupy v našem
zařízení. Mít možnost se s důvěrou obrátit na zři-
zovatele s prosbou o navýšení počtu zaměst-
nanců či o zapůjčení respirátorů (protože
dodávka objednaných vázne) také není stan-
dartní. Takže díky vedení města Litomyšl, krizo-
vému managerovi a vedoucí sociálního odboru. 
A v neposlední řadě je třeba poděkovat všem
našim zaměstnancům. Nikomu z nás není pří-
jemné mít celý den na obličeji roušku či respi-
rátor. A přesto to všichni zvládají. V přímé péči,
v kuchyni i v prádelně s touto překážkou zvlá-
dají těžkou fyzickou práci, a to často i 12 h
denně už od března. Prosíme tedy, buďte zod-
povědní nejen k sobě, ale i k druhým.  
Co nejkrásnější babí léto za všechny v CSP 
Litomyšl přeje Alena Fiedlerová

Týden mobility přinesl desítky nápadů
na zlepšení dopravní situace

V neděli a o svátcích
se nesmí 
do 16 hodin sekat
Na základě výzvy občanů připomínáme, že
od roku 2011 platí obecně závazná vyhláška 
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností. V ní se kromě doby nočního klidu řeší
i problematika hluku v neděli a státem uznané
svátky. Připomínáme, že každý je povinen se 
o nedělích a státem uznaných dnech pracov-
ního klidu v době od 6 do 16.00 hodin zdržet ve-
škerých prací spojených s používáním strojů,
přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. se-
kaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křo-
vinořezů a podobně.
Také připomínáme, že dobou nočního klidu se

rozumí doba mezi 22. ho-
dinou večerní a 6. hodi-
nou ranní následujícího
dne s výjimkou noci z 31.
prosince na 1. ledna, kdy
se dobou nočního klidu
rozumí doba mezi 3. a 6.
hodinou ranní. -az-

Zjednosměrnění ulice T. Novákové
Dopravní komise města v minulých týdnech
projednala podnět občanů na řešení ne-
únosné dopravní situace v ulici T. Novákové.
Občanům vadí zejména množství parkujících
aut, kvůli kterým se ulicí nedá bezpečně 
a v klidu projet. Rada města na základě usne-
sení dopravní komise schválila zjednosměr-
nění provozu v ulici T. Novákové a Bří Pátů. 
K situaci se ještě vyjádří odborníci z doprav-
ního inspektorátu, pokud návrh schválí, jed-
nosměrka by v těchto lokalitách měla platit
ještě letos. -az-

Ve dnech 16. a 22. září se Litomyšl přidala k Ev-
ropskému týdnu mobility. Smyslem akce bylo
motivovat občany, aby vyzkoušeli i jiné způsoby
dopravy než automobil, a zároveň vyvolat di-
skuzi o tom, jak a proč se lidé ve městech po-
hybují a co chtějí změnit. Minimálně poslední
bod se organizátorům podařil, protože úředníci
dostali desítky návrhů od občanů na zlepšení
dopravní situace ve městě. V říjnu se data
zkompletují a výsledky chce vedení radnice po-

užít pro tvorbu strategického plánu pro násle-
dující roky. 
Kromě dotazníku byly pro veřejnost připraveny
prohlídky elektroaut, přednášky, projížďky na
elektrokolech, ve městě se také objevily pěší
rozcestníky či nástřiky na chodnících. Celá akce
skončila Dnem bez aut, kdy se na 24 hodin do-
časně motoristům uzavřely ulice Váchalova 
a Ropkova. -mv-
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Virtuální realita demence
aneb Na vlastní kůži
Začátkem září jsme měli
možnost se zúčastnit odbor-
ného semináře k problema-
tice demence.  Seminář to
nebyl teoretický, ale nadmíru
praktický. Hráli jste někdy
hru ve virtuální realitě se
speciálními brýlemi? Tohle
bylo něco podobného. Po-
mocí brýlí a sluchátek jsme
se dostali do těla Eddieho –
muže, kterému je lehce přes
60, profesí je účetní,  je ak-
tivní, rád cestuje, miluje svou
rodinu…a  počíná u něj de-
mence. 
Eddie je ve své posteli, probouzí se  – vidí na bu-
díku tři hodiny ráno, potřebuje na toaletu. Věci,
které důvěrně zná, se mu najednou zdají cizí,
podivné, nebezpečné. Květiny vrhají stíny po-
dobné meči, pruhované tapety se míhají, tmavý
běhoun na světlé podlaze vytváří dojem jámy,
kam se určitě propadnu…. Eddie (tedy já) uska-
kuje na kraj chodby, sráží ramenem fotky –
ve sluchátkách slyším řinčení skla a taky bušení
srdce. Musím nutně na záchod, nevím kudy
a ještě ta díra přede mnou. Otáčím se, rozhlížím
se – dostávám závrať. Místnost vidím z prapo-
divné perspektivy. Cítím úzkost, nevím přesně,
co se děje, nevím, kde jsem. Otvírám první
dveře – ne to není toaleta, to je skříň. Po pod-
laze lezou brouci, zkouším si jich nevšímat. Jdu
dál. Je to tu všechno divoké, barevné, chaotické,
nebo se mi to tak jeví. Jedny dveře, druhé
dveře….sláva. Tep se zklidňuje, tady je toaleta.
Cíl nalezen, potřeba vykonána. Najednou se
rozsvítí a ve sluchátkách slyším hlas Eddieho
ženy se smutnou výčitkou „ Eddie, zase ses

vyčůral do koše s prádlem…“
Ano, tohle je realita demence.
Demence si nevybírá, může
potkat každého z nás, koho-
koli z našich blízkých - ať jsme
učitel, manager, dělník, řidič…
ať jsme z vesnice, nebo
z města, ať máme jakoukoli
inteligenci… Demence ne-
přijde ze dne na den, přichází
plíživě – jako třeba u Eddieho,
který si zpočátku vůbec ne-
musel uvědomit, že něco není
v pořádku. 
Mnozí z nás nepoznají nebo si
nechtějí připustit, že se něco

děje. A odbornou pomoc vyhledáme zpravidla
pozdě. Demence se nedá vyléčit, ani zastavit.
Dá se ale zpomalit a udržet kvalitu života co
nejdéle. Podmínkou je vyhledat pomoc včas. 
Co seminář dal nám, pracovníkům Centra soci-
ální pomoci? Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli,
jak stresující můžou být běžné situace, jako
cesta na záchod. Zjistili jsme, jak neskutečnou
roli hraje prostředí člověka – jak jsou prostory
vybaveny, osvětleny, jaké vrhají předměty stíny,
kudy jde do místnosti světlo, jak zřetelné jsou
třeba kliky na dveřích. Postupně procházíme
prostory obou Domovů a zjišťujeme, co zlepšit.
Něco jde hned a za pár korun, něco naplánu-
jeme do budoucna. 
Všechno, co si člověk vyzkouší na vlastní kůži,
má mnohem větší efekt než suchá teorie. To, že
jsme mohli malou chvíli být díky speciální tech-
nologii v kůži našich klientů, nám velmi rozšířilo
obzory. A získané informace se určitě odrazí
i v naší každodenní praxi.

Za CSP města Litomyšl Olga Radimecká

Zákaz návštěv v nemocnici
Od pátku 11. září do odvolání bude na základě
rozhodnutí Epidemiologické komise Nemocnice
Pardubického kraje ve všech pěti zařízeních Ne-
mocnice Pardubického kraje (NPK) opět platit
zákaz návštěv. Na doprovod u porodu se tento
zákaz nevztahuje.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci,
zejména s přihlédnutím k provázanosti nemoc-
nic a situaci na Svitavsku, rozhodla Epidemiolo-
gická komise Nemocnice Pardubické kraje
o zákazu návštěv hospitalizovaných pacientů.
„Opatřením chceme chránit pacienty i personál.
Mezi nakaženými se objevuje mnoho osob,
které nemají žádné příznaky, o infekci nevědí,
a bohužel se tak mohou podílet na šíření ne-

moci. Takové osoby mohou být právě i mezi
návštěvami,“ vysvětluje ústavní epidemioložka
Nemocnice Pardubického kraje Lucie Bareková
s tím, že opatření platí do odvolání.
Výjimku z opatření mají návštěvy u dětských
pacientů, osob se sníženým intelektem a do-
provod u porodu. Po domluvě s ošetřujícím per-
sonálem mohou návštěvy i nadále k pacientům
v terminálním stadiu nemoci. Ve všech přípa-
dech je však nutné, aby návštěvy nevykazovaly
známky respiračního onemocnění nebo neměly
zvýšenou teplotu. Všichni musejí být vybaveni
ochranou nosu a úst, případně dalšími ochran-
nými pomůckami.

Kateřina Semrádová, NPK

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 3. 10. MUDr. Kašparová
Ne 4. 10. MUDr. Jílek
So 10. 10. MUDr. Skalická
Ne 11. 10. MUDr. Přichystalová
So 17. 10. MUDr. Mikulecká
Ne 18. 10. MUDr. Jílek
So 24. 10. MUDr. Sláma
Ne 25. 10. MUDr. Sláma
St 28. 10. MUDr. Jindrová
So 31. 10. MUDr. Jílek
Ne 1. 11. MUDr. Jindrová
So 7. 11. MUDr. Přichystalová
Ne 8. 11. MUDr. Dejdarová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 3. 10. MUDr. Pešková
Ne 4. 10. MUDr. Pilařová
So 10. 10. MUDr. Sadílková
Ne 11. 10. MUDr. Šíchová
So 17. 10. MUDr. Švábová
Ne 18. 10. MUDr. Mareš
So 24. 10. MUDr. Filová
Ne 25. 10. MUDr. Cacková
St 28. 10. MUDr. Beňová
So 31. 10. MUDr. Filová
Ne 1. 11. MUDr. Hájková
So 7. 11. MUDr. Kopecká
Ne 8. 11. MUDr. Mareš

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 3. 10. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 4. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 10. 10. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 11. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 17. 10. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 18. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 24. 10. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 25. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
St 28. 10. U Nemocnice tel. 461 615 617
So 31. 10. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 1. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 7. 11. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 8. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
3.–4. 10. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, 461 725 987
10.–11. 10 MDDr. Novák Peter
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
17.–18. 10. MUDr. Nováková Lenka
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
24.–25. 10. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
28. 10. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
31.10–1. 11. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
7.–8. 11. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663

Pozvánka na Týden sociálních služeb
v denním stacionáři Ruky pro život 
Už po dvanácté v pořadí se bude konat v dru-
hém říjnovém týdnu, pod záštitou Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb České republiky,
akce s názvem Týden sociálních služeb.
Denní stacionář Ruky pro život v Litomyšli měl
v tomto týdnu naplánovaný den otevřených
dveří, kterým by představil poskytované služby
širší veřejnosti a současně by si připomněl již
10. výročí fungování této sociální služby pro se-
niory a lidi s mentálním a kombinovaným posti-
žením včetně lidí s poruchou autistického

spektra v Litomyšli. Bohužel se ani nyní, vzhle-
dem k aktuální epidemiologické situaci, ne-
odvážíme prostory stacionáře veřejnosti otevřít.
Zveme vás tedy pouze na malou prohlídku fo-
tografií z našich běžných aktivit i akcí, které pro
naše uživatele pořádáme. Prohlídka bude veřej-
nosti otevřena ve vstupních prostorách denního
stacionáře na adrese J. E. Purkyně 1150 v úterý
6. října a ve středu 7. října v čase od 9 hod. do
16. hod. Ria Slušná, 

vedoucí Denního stacionáře Litomyšl
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165 let - 13. 10. 1855 se narodil Antonín Brachtl,
knihovník, studoval gymnázium v Litomyšli.
Jako mladý filozof se stal asistentem prvního li-
tomyšlského knihovníka, učitele Emila Ráce.
Od roku 1900 se stal knihovníkem v Litomyšli,
za jeho působení se knihovna stala chloubou
města, druhou největší hned po Praze (dosáhla
počtu 42.000 svazků).
155  let - 4. 10. 1865 se narodil akad. malíř
Karel Šťastný, malíř a grafik. Studoval Akade-
mii výtvarných umění v Praze,  učil kreslení, mo-
delování a měřictví na místní řemeslnické škole,
pak na průmyslové škole v Litomyšli. Aktivně se
zapojil do činnosti Sokola, byl autorem malo-
vané části loutkového sokolského divadla, které
zhotovil se svým bratrem Oldřichem (působil
v divadle jako režisér). Byl činný v pěveckém
sboru Vlastimil, jeho obrazy jsou v městské ga-
lerii i soukromých sbírkách, v jeho tvorbě pře-
važují litomyšlské náměty.
150 let – 9. 10. 1870 se narodil Viktorin Šulc, ar-
chitekt, malíř, aktivní projektant, pedagog, člen
řady spolků a redakčního komitétu časopisu Ar-
chitektonický obzor. S Janem Šulou a Josefem
Velflíkem zpracoval návrh velkolepé budovy
Smetanova domu v Litomyšli. Součástí stavby
se stalo také zbudování elegantního mostu se
železobetonovou konstrukcí, jehož architekto-
nickou úpravu navrhli rovněž Šula, Šulc a Velflík. 
140 let - 13. 10. 1880 se narodil prof. PhDr. Vik-
tor Janda, DrSc., vysokoškolský učitel, vědec,
zoolog, entomolog. Absolvent litomyšlského
gymnázia a přírodních věd na Filozofické fakultě
Karlovy univerzity v Praze. Člen řady vědeckých
odborných institucí a spolků, mj. Královské české
společnosti nauk, České zoologické společnosti,
České entomologické společnosti a Národní rady
badatelské. Autor přibližně osmdesáti odborných
studií a pojednání. Bydlel v domě čp. 399
na Vodních valech, na němž je umístěna orien-
tační bronzová deska.
10 let – 22. 10. 2010 zemřel akad. malíř Bohdan
Kopecký, český malíř, grafik, ilustrátor. Vystu-

doval Akademii výtvarných umění, v 50. letech
nastoupil vojenskou službu v Záluží u Mostu,
kde později působil i jako horník, a právě místní
lidskou činností zdevastovaná krajina se stala
inspirací pro jeho tvorbu. Na konci 70. let se
Bohdan Kopecký vrací natrvalo do Litomyšle,
kde se zapojuje do společenského života města.
V době normalizace nemohl svá díla vystavovat
ani prodávat. Novou vzpruhu pro jeho tvorbu
přináší až doba po pádu komunistického re-
žimu, v 90. letech našel další velkou inspiraci
v sopečné krajině při pobytu na Kanárských os-
trovech a především na Havaji. 
90 let - Pomník padlým od Antonína Ausob-
ského z let 1927–1930 byl slavnostně odhalený
příznačně v den výročí vzniku Československé
republiky 28. října 1930. Autor pojal tento pom-
ník jako nefigurativní dílo. Původně se pomník
nacházel ve čtvrti Bernardka na severozápad-
ním kraji města  (v místě křižovatky ulic Na Lá-
nech a Havlíčkova). Pomník byl několikrát
přemístěn a v nyní je posunut blíže k Sokolovně
a otočen o 180 stupňů zády k městu. 
110 let - 31. října 1910 došlo k založení fotbalo-
vého klubu v Litomyšli. V restauraci Smeta-
nova domu, tehdy zbrusu nového a v provozu
teprve pátý rok, se konala ustavující schůze
Sportovního klubu Litomyšl. Celému sportov-
nímu snažení ve městě se tak dostalo řádného
organizačního podkladu. Zahajovací přednášku
o sportu a jeho významu měl na této schůzi
zdravotní rada MUDr. František Lašek, prvním
předsedou klubu byl zvolen Alois Morávek.

Lenka Backová
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ZAMYŠLENÍ

Jaké jsou naše jistoty?
Bůh zkoušel Abraháma a řekl mu: „Abraháme!“
Odpověděl: „Tady jsem.“ Bůh pravil: „Vezmi
svého syna, svého jediného syna, kterého mi-
luješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam
jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím.“
Abrahám vstal časně zrána, osedlal osla, vzal
s sebou dva své služebníky a syna Izáka. Naští-
pal dříví pro celopal a vypravil se na místo, které
mu Bůh jmenoval. Třetího dne, když Abrahám
zdvihl oči, uviděl zdálky to místo. Tu pravil Abra-
hám svým služebníkům: „Zůstaňte zde s oslem
a já s chlapcem půjdeme tamhle, abychom se
klaněli, a pak se k vám vrátíme.“ Abrahám vzal
dříví na celopal, naložil je na svého syna Izáka
a do rukou si vzal oheň a nůž. A tak oba dva šli
spolu. Cestou se Izák obrátil na svého otce
Abraháma a řekl: „Otče!“ Odpověděl: „Co je, můj
synu?“ Izák nato: „Hle, tady je oheň a dříví, ale
kde je ovce k celopalu?“ Abrahám odpověděl:
„Bůh si vyhlédne ovci k celopalu, můj synu“ a šli
oba dva spolu dál. 
Když došli na místo od Boha určené, Abrahám
tam vystavěl oltář, narovnal dříví, svázal svého

syna Izáka a položil ho na oltář, nahoru na dříví.
Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal nůž, aby zabil
svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho za-
volal z nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten se
ozval: „Tady jsem!“ Anděl řekl: „Nevztahuj svou
ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní
vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého
syna, svého jediného syna.“ Abrahám pozdvihl
své oči, a hle, za ním beran, který se chytil
za rohy v křoví. Abrahám šel, vzal ho a obětoval
jako celopal místo svého syna. Abrahám nazval
to místo „Hospodin se stará“, proto se dnes říká:
„Na hoře, kde se Hospodin stará“. Hospodinův
anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe
a řekl: „Při sobě samém přísahám, praví Hospo-
din, že jsi to udělal a neodepřel jsi mi svého
syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehná-
ním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské
hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé po-
tomstvo se zmocní brány svých nepřátel.
V tvém potomstvu budou požehnány všechny
národy země za to, že jsi mě poslechl.“ (Gn 22,
1-18)

Proč Bůh vyzval Abrahama k tomu, aby svého
dlouho očekávaného a milovaného syna obě-
toval jako zápalnou oběť? Co tím Bůh sledoval?
Jaká byla Abrahamova reakce na tento hrůzný
Boží požadavek? Jak mohl být ochoten po-
slechnout? Proč nakonec Izák obětován nebyl?
K čemu nás tento příběh vede?
Bůh představuje Abrahámovi žádost, která je
pro něj jistě bleskem z čistého nebe. Má obě-
tovat „jediného syna, kterého miluje“, právě
toho syna, který byl vlastně předmětem jeho
dlouholetého očekávání a také vyplněním Bo-
žích zaslíbení. Nemyslitelný, hrůzný čin se má
stát skutečností. Abraham žádost s důvěrou
v Boží moc a dobrotu přijímá a na pokraji ne-
štěstí zažívá oblažující rozuzlení a ujištění za-
slíbení.
Kdyby nám Písmo o Abrahámovi nezanechalo
nic jiného než tento příběh, přesto bychom ho
právem považovali za prototyp věřícího člo-
věka. Ano, Abrahám je a zůstane prototypem
muže víry. Věří i ve chvíli naprosté beznaděje
a zoufalství, věří ve chvíli, kdy se všechny lidské
jistoty rozplývají a mizí. Neví, co Bůh tímto pří-
kazem zamýšlí, ale přesto věří, že Boží zaslí-
bení bude naplněno. Abrahám si právě sahá
na dno svých lidských možností a dotýká se
víry naprosto zbavené všech lidských opor,
všech jistot a nadějí. Nyní mu už nezbývá nic
než víra, víra v to, že i v těchto chvílích je Bůh
svrchovaným pánem situace.
Tuto událost z Abrahamova života nám Bible
prezentuje jako zkoušku, tvrdou zkoušku dů-
věry. Kolik však tvrdých zkoušek na nás lidi do-
padá. Nikomu jejich zkoušky nepřejeme a sami
bychom je zakusit nechtěli, ale vnímáme, že zlo
není čisté zlo, v jakýchsi rovných závorkách,
beze smyslu. Možná se ptáme právě dnes, je
koronavirus pro nás také zkouškou? Mnohé
touto nemocí a jejími dopady ztrácíme, ale mů-
žeme cosi získat, tak jako získal Abraham? 
Marek Orko Vácha v jednom ze svých zamyš-
lení nabízí několik věcí, které získáváme. Dvě
z nich jsem vybral. 1. Vědomí, že není nic, na co
by člověk měl právo. Pandemie nám to při-
pomněla, že nemáme jistotu v právu na něco.
A to, že si mohu koupit jídlo, že mám man-
želku, že máme děti, že máme kde bydlet a že
jsme zdraví, není ani tak moje základní lidské
právo, nýbrž dar, za který se sluší děkovat. 2.
Vyrůstá z toho odvaha, která v mírových ča-
sech zůstává skryta pod povrchem. Odvaha
neznamená, že nemám strach, ale znamená,
že vím, že někde tady na zemi je dobro, kvůli
kterému stojí za to riskovat zranění nebo
i smrt. Jen krize dokáže z člověka dostat to nej-
lepší, co v něm je.
Myslím, že velkým ziskem koronakrize je také
zakoušení vzájemné lidské pomoci. Někdy
i od těch, od nichž bychom to nečekali. Zkuše-
nost, že se dokážeme spojit v boji proti zlu.
A další velká zkušenost, že Bůh stojí na naší
straně a vlévá nám naději, že se jeho zaslíbení
i na nás naplní. Neboť On touží, aby nás i tato
zkouška posílila a povzbudila na další cestu ži-
votem. Vněm můžeme nalézt jistotu pro bu-
doucnost. Jak říká sv. Pavel: „Je-li Bůh s námi,
kdo proti nám? Když ani vlastního Syna ne-
ušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by
nám s ním nedaroval také všechno ostatní?“
(Řím 8,31-32)
Milí čtenáři, přeji Vám všem, abyste v této době
krize neztráceli naději a odvahu. Abyste mohli
také zakusit jistotu Boží dobroty, ochrany a za-
slíbení jakou zakusil praotec Abrahám.

Zdeněk Mach

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 

Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Zvěřina jako zdravá
potravina • Výsledky jezdecké sezony • Burza
filantropie
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Vážení zaměstnanci Litomyšlské nemoc-

nice, je toho hodně, co musíte zvládnout v této
mimořádné době, která nemá v naší novodobé
historii obdoby. V souvislosti s prokázáním vý-
skytu koronaviru na území ČR se životy mnoha

z nás změnily. Pandemie pak ale především
vás, zdravotníky, postavila před nové úkoly
a také dosti zásadně změnila styl vaší práce,
kdy každý den musíte zvládat spoustu nových
úkolů, které před vás boj s pandemií staví.

110 let fotbalového klubu v Litomyšli
V říjnu 1910 byl založen fotbalový klub
v Litomyšli. V roce 1976 hrálo litomyšlské
„béčko“ v Jevíčku, hráči měli příležitost vyfotit
se s panem Horníčkem, který měl čestný výkop.

Zleva stojící: trenér Candrák, Pohorský, Vonka,
Gutveis, Ryba, Holý, Půček, vedoucí Pavlák,
trenér Kohák. Dole Bäuchel, Hajro, Horníček,
Maruškin, Portlík, P. Holomek.

Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Doležalová Zdeňka - Nedošín
85 let  – Špinková Jaroslava
90 let  – Krátký Miloš,

Kuběnová Božena, Šlegr Karel
91 let   – Miška Pavel, Švanda Bohumil
92 let  – Zindulková Marie - Pohodlí
93 let  – Ningerová Anna
94 let  – Žáková Vlasta
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Martin Čapek, Čistá – Miroslava Horská, Čistá,
Roman Kladiva, Litomyšl – Kristýna Barta-
sová, Litomyšl, Adam Hradil, Litomyšl – Kate-
řina Šafaříková, Litomyšl, Martin Ryšan,
Litomyšl – Vendula Vodehnalová, Morašice,
Radek Vavřín, Brno – Klára Pavlištová, Svatý
Jiří, Milan Pikáli, Budislav – Alexandra Muka-
řovská, Pardubice, Tomáš Brunclík, Moravská
Třebová – Lenka Štrumfová, Čistá, Zdeněk Tří-
ska, Javorník – Petra Musilová, Svitavy, Jiří Ře-
bíček, Polička – Hana Burešová, Sádek,
Stanislav Tomaš, Cerekvice nad Loučnou –
Lucie Dočkalová, Cerekvice nad Loučnou,
Jakub Kučera, Sebranice – Pavla Tmejová,
Lubná, Ondřej Hrbáček, Litomyšl – Zuzana Lí-
šková, Litomyšl, František Pešina, Janov – Ka-
mila Štítkovcová, Zlín, Petr Švihel, Praha –
Štěpánka Vomočilová, Džbánov, Erik Mitleh-
ner, Hradec nad Svitavou – Lenka Škorpíková,
Hradec nad Svitavou, Michal Gajdár, Bardejov,
Slovensko – Barbora Turbaková, Sebranice,
Matej Pecuš, Praha – Gabriela Hánělová, Lito-
myšl, František Neubauer, Svitavy – Helena

Štanclová, Řídký, Pavel Frodl, Litomyšl – Jana
Rejmanová, Litomyšl, Daniel Koudela, Čistá –
Nicol Trojová, Čistá, Walter Elsinger, Svitavy –
Nikola Štrofová, Svitavy, Jakub Herold, Vidlatá
Seč – Veronika Nezkusilová, Vidlatá Seč,
Tomáš Bělka, Třebovice – Markéta Šotolová,
Česká Třebová, Lukáš Jána, Dolní Újezd – Eva
Groulíková, Osík, Jakub Hašek, Choceň – Lucie
Svobodová, Bučina, Vilém Brýdl, Litomyšl –
Barbora Zachová, Praha, Jakub Sadílek, Dolní
Újezd – Kateřina Macková, Velká Lhota
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Václavem Machem (61 let)
MUDr. Oldřichem Stýblem (72 let)
Věrou Březinovou (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 souhlas zákonní
zástupci nebo příbuzní.

V září jsme přivítali následující miminka:
Ema Boušková, Amálie Šperková, Stella No-
havcová, Zuzana Havranová, Viktorie Jirá-
ňová, Jiřina Nápravníková, Mikuláš Kmošek,
Jakub Řihák, Jakub Vomáčka, Jakub Střasák,
Amálie Svobodová, Jakub Jankovský, Jonáš
Částek, Eliška Votroubková, Samuel Ras-
mussen, Bára Slavíková

To všechno zvládáte za podmínek, kdy jste vy
sami ohroženi a musíte se před nákazou chrá-
nit. Pracujete v ochranných prostředcích a už
jen několikahodinová práce v respirátoru či
roušce musí být velmi vyčerpávající. Museli jste
si rychle a v podstatě za pochodu zvyknout
na nový režim vaší náročné práce. Nejdůleži-
tější však je, že toto všechno zvládáte tak,
abyste 24 hodin denně, 365 dní v roce chránili
životy a zdraví nás všech. Chtěl bych proto
vám všem touto cestou upřímně poděkovat
za vaše vysoké pracovní nasazení a za vaši
obětavou práci při zajišťování zdravotní péče
v této nelehké době. Děkuji pak hlavně za-
městnancům Oddělení infekční diagnostiky
a pracovníkům v odběrové místnosti, kteří
od počátku pandemie bezchybně a nepřetržitě
zvládají provádět testy pro celou polovinu Par-
dubického kraje. Jistě je to i potvrzení skuteč-
nosti, že Litomyšlská nemocnice má své pevné
místo na mapě krajského zdravotnictví (okolní
nemocnice netestují)... Děkuji ještě jednou
za vaši obětavost, píli, čas a hlavně trpělivost.
Věřím, že tuto mimořádnou situaci všichni
společně zvládneme!

S úctou David Novotný, Litomyšl
Dne 19. září uplynulo 5

let, co nás navždy opustila
naše milovaná manželka,
maminka, sestra a dcera
paní Renata Coufalová (ro-
zená Klofandová) z Dolního
Újezdu. Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.

Zarmoucená rodina Klofandova
Bydlím v D.P.S. Litomyšl. Bydlí zde paní dok-

torka Nováková, která se dlouhodobě stará
o pana Jaromíra Stratílka a paní Boženu Saq-
vovou. Ač sama chodí s chodítkem a je
po úraze rukou. Je věřící – a jsou dva typy vě-
řících - jedni, kteří žijí modlitbami, a ona je v re-
alitě a pomáhá druhým. Tímto jí děkuji. 

Bártová Věra

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

Máte doma starou
vlnu na pletení 
a nevíte co s ní?
Zaneste ji do Rodinného centra v Litomyšli kdy-
koliv dopoledne ve všední den a věnujte ji na
neobyčejný projekt opletání suché lípy na Šan-
tově náměstí! Eva Klabanová



8

Člověk v tísni ocenil projekt studentů z Litomyšle
21. září ocenila nezisková organizace Člověk
v tísni Cenou Gratias Tibi v kategorii střední
školy projekt Alpateam. Filip Špinka a Štěpán
Hartl ze Střední školy pedagogické v Litomyšli
se rozhodli zrealizovat projekt zaměřený
na mezilidské vztahy a boj proti šikaně zejména
ve škole. Vedou rozhovory se známými osob-
nostmi, pořádají debaty a motivují děti překonat
strach se svěřit s tímto problémem. Snaží se
také podnítit veřejnou diskusi o tématu. Během
krátké doby se jim ozvaly desítky mladých lidí
s prosbou o radu.
Na začátku všeho bylo hned několik otázek.
Proč učitelé nejdou příkladem žákům? Proč
pomlouvají ostatní kolegy nebo žáky se třídou?
Proč zavírají oči před problémy? „Domníváme
se, že naší velkou výhodou je ´peer-to-
peer´prvek. Jako vrstevníci máme větší poten-
ciál, aby se nám oběti šikany svěřovaly, neboť
je to pro ně snazší, důvěryhodnější a přiroze-
nější. Snažíme se být kamarádští. Díky zpětné
vazbě víme, že pouhá slova podpory a po-
chopení mnohdy úplně stačí,“ shodují se oba
členové Alpateamu. V rámci svého projektu

uspořádali v Litomyšli debatu s názvem Šikana
a mezilidské vztahy, kam se přišlo podívat přes
200 hostů. 
Porota na projektu ocenila, že se věnuje stále
důležitému tématu šikany a shledává peer to
peer formát podpory jako velmi funkční. Ocenila
dopad projektu i schopnosti realizátorů zpraco-
vávat informace, oslovovat osobnosti i školy
a témata spojená se šikanou profesionálně pre-
zentovat.

Sbírkové dny Světlušky 
2020 v městské knihovně
Opět v prodlouženém termínu, a to od 7. září
do 15. října, probíhají letos v knihovně Sbírkové
dny Světlušky ve spolupráci s Nadačním fon-
dem Českého rozhlasu, kterými se i nadále ak-
tivně zapojujeme do vlny solidarity.
Letošní sbírkové dny jsou pro Světlušku napro-
sto klíčové, jelikož se očekává, že systém soci-
álních a volnočasových služeb pro těžce
zrakově postižené, který Nadační fond ČR po-
máhá budovat, bude v roce 2021 vinou pande-
mie ve velké finanční nejistotě. Výtěžek ze

sbírkových dní tvoří totiž až třetinu celkového
objemu financí, které do tohoto systému Svět-
luška každoročně rozdělí.
Nadační fond ČR a také městská knihovna tímto
děkuje všem našim čtenářům, kteří přispívají
a ještě přispějí ve sbírkových dnech jakoukoli
částkou výměnou za praktické i zábavné sbír-
kové předměty – přispějí tím k tomu, aby sy-
stém služeb pro těžce zrakově postižené mohl
fungovat i nadále.

S díky a úctou Eva Pakostová

Toulovcovy prázdninové pátky
opět pomáhají dětem! 
Již od roku 1998 se v Litomyšli každý pátek
o prázdninách bavíme a od roku 2001 tím záro-
veň pomáháme i znevýhodněným či postiže-
ným dětem. To je hlavním motem známé
celostátní sbírky Pomozte dětem, kterou spra-
vuje Nadace rozvoje občanské společnosti –
bavte se a pomáhejte dětem!    
Také v rámci letošního dvaadvacátého ročníku
Toulovcových prázdninových pátků jste házeli
do kasičky kuřátka Pomocníčka drobné i větší
peníze. Letos bylo během devíti prázdninových
pátků vybráno úctyhodných 55 161 Kč, což je
přesně o 8.283 Kč víc než v loňském roce! Cel-
kem máme za sebou již neuvěřitelných 192
Pátků, během kterých bylo vybráno bezmála
800 tisíc Kč!  Děkujeme vám, že jste ochotni po-
máhat těm, kteří se nemají tak dobře jako my!  

Nadace rozvoje občanské společnosti rozděluje
každoročně výtěžek sbírky v rámci veřejného
výběrového řízení. Peníze jsou určeny pro nezi-
skové organizace poskytující různé druhy slu-
žeb a pomocí dětem do 18 let, žijícím v České
republice. 
Pravidla a podmínky přidělování dotací nale-
znete na www.pomoztedetem.cz.
Děkujeme vám, že jste i toto zvláštní léto
na Špitálek chodili a věříme, že jste si užili po-
hádky i kapely. Již teď se těšíme na viděnou
první pátek o prázdninách 2021! Věříme, že pro
vás budeme moci uspořádat již 23. ročník celo-
prázdninového maratónu pohádek, koncertů
a dobré nálady.

Za organizátory Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Melodie Unotria vybraly pro Vojtíška
11 505 Kč, Litomyšlská veselice 10 000 Kč
Nadační fond manželů Pokorných společně
s kapelou Unotrio, Vinotékou a vinárnou U Myd-
láře a Litomyšlskou veselicí přispěl do sbírky
na léčbu Vojtíškovi přes 20 000,- Kč. O veřejné
sbírce pro Vojtíška se můžete dozvědět více
na FB Nadační fond manželů Pokorných. 

Září nás všechny těšilo krásným počasím
a možností se společně radovat, zpívat a v so-
botu 5. září i veselit. Děkujeme všem, kteří po-
máhají s námi nebo nás podporují pozitivní
energií. V dnešní době si toho velmi ceníme.  

Za nadační tým Hana Kopecká

Sobotní
odpoledne
pro Anežku
Již čtvrtým
rokem, i když
letos v pozděj-
ším termínu, se
uskutečnil dne
19. 9. 2020 Běh
n o v o v e s k o u
přírodou pod
patronací Dob-
rovolnického
střediska při
Farní charitě
Litomyšl. Ten-
tokrát pro
Anežku Hápo-
vou z Dolního Újezda, pro kterou by si maminka
přála stabilní kolo LOPED.
Startem proběhlo nebo prošlo 351 lidí, z toho 90
dětí, pro které byl určen sherwoodský okruh
s dětským programem, který sklidil obrovský
úspěch.
Velké díky patří všem, kteří se zúčastnili, ště-
drým sponzorům, organizátorům i dobrovolní-
kům a speciální poděkování si zaslouží rodina
Němcova a Coufalova, bez kterých  by to
zkrátka nešlo.
Výtěžek se vyšplhal na rekordních  87 484,- Kč.
Bylo to v této nelehké době nádherné odpo-
ledne, které jsme si všichni užili.
Děkujeme a již vyhlížíme termín příštího pátého
ročníku!

Petra Glänznerová, Farní charita Litomyšl

V letošním roce si Alpateam cenu převzal na ce-
remonii, která se uskutečnila pod pražským
metronomem v Letenských sadech. Cenu pře-
bírali z rukou populárního mladého reportéra
Janka Rubeše. Slavnostním večerem provedla
moderátorka Ester Janečková s hudebním do-
provodem kapely Tata bojs.  
Cenu Gratias Tibi již od roku 2014 uděluje orga-
nizace Člověk v tísni mladým lidem, kteří se za-
pojují do dění okolo nás a nejrůznějšími
aktivitami mění věci k lepšímu. Latinská slova
Gratias Tibi, která tvoří název ceny, symbolicky
říkají všem soutěžícím Děkuji Tobě. Oceňuje se
v několika kategoriích, a to konkrétně základní
škola, kterou vyhrál projekt Dáme vaší tváři
úsměv, střední škola a do 30 let, kde ocenění zí-
skala mobilní aplikace Nepanikař. Kromě zá-
kladních věkových kategorií byla vyhlášena
i Cena diváků České televize, hlavního mediál-
ního partnera. O tom, který z projektů ji získá,
rozhodla prostřednictvím internetového hlaso-
vání veřejnost. Tu získal projekt Youth, Speak
Up!
Letošní novinkou byla environmentální katego-
rie. Toto ocenění získal projekt Přestupní sta-
nice, který se nejenom snaží snížit dopady fast
fashion, ale zároveň ve svých pobočkách za-
městnává lidi bez domova a dává jim tak dru-
hou šanci.  
Iniciátorem a hlavním organizátorem Ceny Gra-
tias Tibi (z lat. „Děkuji Tobě“) je společnost Člo-
věk v tísni a její program Jeden svět na školách
(JSNS), který se už od roku 2001 snaží inspirovat
mladé lidi k aktivnímu, zodpovědnému a ote-
vřenému přístupu ke světu, v němž žijeme. 
Tereza Anna Štegmannová, foto: Jožo Rabara
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Ani v krizi z podpory
neziskových projektů nesešlo  
Ocitáme se nyní v době, která je pro každého
z nás, jednotlivce i organizace, něčím nová,
v mnoha směrech obtížná. I nadále však exis-
tují projekty, které mají smysl a svým účelem,
pro který vznikly,  dokáží na tváři všech vy-
kouzlit úsměv. Jedním z nich je Adfors Grant.
Projekt, jehož cílem je podpořit lidi v nouzi,
spolky, neziskové organizace, ale i jednotlivce.
Adfors Grant od svého začátku podpořil cel-
kem 58 projektů v celkové hodnotě 1 889 595
korun.  
Již posedmé mohli žadatelé usilovat o finanční
příspěvek na jimi určený projekt. V letošním
roce bylo do ADFORS Grantu podáno celkem
36 žádostí s projekty z oblasti kultury, sportu,
sociální, ekologie a nově byla zařazena i oblast
školství.  Rozsah projektů zůstal i nadále v lo-
kalitách obou výrobních závodů Saint-Gobain
Adfors CZ s.r.o. /dále Adfors CZ/, tj. okresu Svi-
tavy, Ústí nad Orlicí, Moravského Krumlova
a Znojemska.  
Hlasování se každoročně ujímají zaměstnanci
Adfors CZ. Byť je letošní rok pro nás všechny
ekonomicky nejistý, rozhodla se grantová ko-
mise podpořit všechny projekty, které z každé
kategorie získaly nejvyšší počet hlasů, a to
i nad rámec původního rozpočtu. „Všechny
projekty jsou moc krásné. Jsem rád, že je
i v dnešní nejasné době můžeme podpořit
plnou částkou, o kterou si zažádali.“ prohlásil
při diskuzi grantové komise výkonný ředitel
společnosti Jaroslaw Malik. 
Díky vítěznému projektu v kategorii kultura se
letos Adfors CZ stane jedním z organizátorů
hudebního festivalu „Hudba pomáhá“. Výtěž-
kem ze vstupného série benefičních koncertů,
které každoročně  pořádá tým mladých dobro-
volníků, získá letos podporu malý Tomáš, který
trpí Duchennovou svalovou dystrofií.  
Podpořit mladé sportovce v regionu, v jejich
činnosti a aktivitách, patří mezi další cíle
společnosti.   Zájem o hokej v Poličce stoupá.
Spolek HC Spartak Polička z. s. získal díky hla-
sování zaměstnanců finanční prostředky
na zakoupení nových  klubových dresů pro
mládež na účast v krajských soutěžích
a na mezinárodních utkáních.  

Každá oblast Adfors Grantu má svá specifika.
Klíčovou oblastí a velký zájem z řad zaměst-
nanců je o podporu sociálních projektů. I le-
tošní ročník umožnil pomoci rodině devíti-
letého Ondry, který se od roku 2013 potýká
s leukémií. Když už se v roce 2016 zdálo, že má
Ondra nejhorší za sebou a léčba byla ukon-
čena, vypukla v roce 2017 nemoc znovu a to
v daleko větší míře a agresivněji. Nyní je třeba
zajistit  Ondrovi takovou léčbu, která bude
efektivní.
Nová naděje rodině svitla v podobě genetické
léčby Kymriah. Reakce Ondrovy maminky
na získané finance byla nepopsatelná: „O Ad-
fors Grantu jsme se dozvěděli od kamarádky,
která v Adfors pracuje. Naše první reakce byla
obrovské štěstí, že jsme to vyhráli, protože
jsme nevěřili, že nás při té naší smůle vyberou.
O podpoře jsme se dozvěděli, když jsme byli
zrovna v nemocnici a ten den Ondrovi kapali
nové buňky. Získané prostředky použijeme
na náklady spojené s léčbou, a až Ondra bude
moct, tak určitě na lázně, které bude potřebo-
vat. Aktuálně je Ondrův  stav dobrý, výsledky
zatím vypadají dobře, tak snad to už vydrží na-
pořád. Chtěli bychom moc poděkovat všem,
kdo nám dali hlas a podporují nás, jsme za to
moc rádi.“  
Podpora ekologie a projektů ochrany životního
prostředí je jedním z obecných společenských
cílů. Ekologická výchova, povědomí o přírodě
a souznění s ní je důležitou součástí skautské
výchovy. Členové spolků českého skautingu se
učí, jak chránit přírodu a svět kolem nás. Vzbu-
dit co největší zájem o přírodu a podpořit vše-
obecný rozvoj dětí je jedním ze stěžejních cílů
i střediska Junák - český skaut, z.s., z Vysokého
Mýta.  Jak tohoto cíle dosáhnout? Prostřednic-
tvím interaktivní výuky, tematických her, ná-
kupem interiérového a exteriérového vybavení
k projektu třídění odpadu, které za získané fi-
nanční prostředky pořídí.  
Posledním z podpořených projektů letošního
ročníku byla Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola Ústí nad Orlicí. I děti
s handicapem chtějí využít radovánek a něco
málo z dětských aktivit jako zdravé děti. Splnit

tento malý sen se podařilo díky nákupu hand-
biku, speciálně uzpůsobeného kola zejména
pro děti s postižením. Pro děti je  pohyb  urči-
tým druhem komunikace, která rozvíjí jejich
dovednosti.  Pokud tyto  děti nemají  možnost
svobodného  pohybu vlastní silou, mozek   ne-
dostává  některé důležité  podněty  k rozvoji
a zaostává,  což v dospělosti  nelze dohnat.
Zásluhou tohoto  projektu  se zásadně  pod-
poří  mentální  i fyzický vývoj dětí s tělesným
postižením.  
Další ročník Adfors Grantu odstartuje 1. října
2020. Informace týkající se obecných podmí-
nek podání žádosti a další instrukce k získání
finanční podpory naleznete před jeho začát-
kem na webových stránkách www.adfors.cz.

Lucie Vejačková

Do Centra sociální pomoci města 
Litomyšl hledáme kolegy či kolegyně na pozici: 

Všeobecná zdravotní 
sestra/bratr
odborná způsobilost k výkonu povolání vše-
obecné sestry, praxe u lůžka výhodou, schopnost
samostatného rozhodování a rychlého posouzení
zdravotního stavu klienta, profesionální přístup
k plnění úkolů, vstřícný přístup k pacientům/kli-
entům – vysoká míra empatie, schopnost praco-
vat v týmu. Vedení ošetřovatelské péče
v elektronické podobě – zaučíme. Nepřetržitý
směnný provoz, 7- 19 h a 19-7h, plný či zkrácený
¾ úvazek, trestní bezúhonnost.
Základní plat při plném úvazku 27.000 Kč –
39.000 Kč (dle praxe) + příplatky za víkendy,
svátky a noční směny. 

nebo 

Praktická sestra/bratr
praxe u lůžka výhodou, schopnost samostatného
rozhodování a rychlého posouzení zdravotního
stavu klienta, profesionální přístup k plnění
úkolů, vstřícný přístup k pacientům/klientům –
vysoká míra empatie, schopnost pracovat v týmu.
Vedení ošetřovatelské péče v elektronické po-
době – zaučíme. Pouze denní služby, 7- 19 h,
plný či zkrácený ¾ úvazek, trestní bezúhonnost.
Základní plat při plném úvazku 24.420 Kč –
33.000 Kč (dle praxe) + příplatky za víkendy
a svátky. 

V případě zájmu o jinou výši úvazku, 
nás neváhejte kontaktovat. 

Nabízíme dobré platové podmínky, sociální 
výhody (příplatek na rehabilitace, rekreace 
4.000 Kč/rok, obědy 13 Kč, …). 

Bližší informace tel. 602 520 707, 
reditel@csplitomysl.cz.

Centrum sociální pomoci 
města Litomyšl
Zámecká 500, Litomyšl, 

Haptické modely zámku 
V minulých letech nechal NPÚ díky programu
Podpora pro památky UNESCO zhotovit hap-
tické modely pro zrakově postižené návštěv-
níky. Tyto úspěšně slouží při prohlídkách
zámku po jednotlivých prohlídkových okruzích.
Modely jsou lehčené, z tvrdého papíru a slouží
pouze platícím návštěvníkům, kteří jdou
na prohlídku interiérů v návštěvnické sezóně. 

Rozhodli jsme se rozšířit tuto službu a umož-
nit tuto zkušenost poznání pro zrakově po-
stižené návštěvníky i na skupiny návštěvníků,
kteří nutně nechtějí na obhlídku interiérů
nebo navštíví zámecký areál v mimosezónní
době. Zároveň chceme tímto projektem při-
blížit širší veřejnosti bez zrakového postižení
způsob poznávání a vnímání památky našimi
zrakově postiženými spoluobčany. 
Modely jsme nechali zhotovit z tvrzeného
plastu durofol, vylity byly speciální hmotou,
která zabrání jejich promáčknutí. Hotové mo-
dely byly umístěny na speciálně vyrobený,
mírně nakloněný stůl, díky kterému je možné
je pohodlně hmatem prozkoumat. Konkrétně
jde o pohled na zámek, zámecká sgrafita, plán
zámeckého areálu a základní půdorys zámku. 
Stůl byl v měsíci září umístěn do zámeckého
informačního centra, které má otevřeno celo-
ročně. Projekt byl podpořen Ministerstvem kul-
tury České republiky. 

-red-

Prodám celoročně
obyvatelnou chatu

v obci Přívrat. 
Více info na tel. 777 757 300
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Odpovědi na dotazy položené v příspěvku 
Bude připravovaný velký park opravdu přínosem?
Vážení čtenáři, v minulém vydání Lilie pan Jaro-
slav Tměj v reakci na článek o připravovaném
parku na Z. Kopala položil řadu otázek 
k záměru i lokalitě samotné. V tomto vydání se
na ně s projektanty pokusíme odpovědět.

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 pro-
filu. 

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?  

Vedení města se mohlo rozhodnout, zda posta-
vit původně uvažovanou mohutnou hráz pol-
dru, který sice zadrží o něco více vody, ale nad
plánovaným novým domovem pro seniory vy-
tvoří mnohametrovou neprůchozí bariéru
s hůře využitelnými přilehlými plochami, anebo
zrealizovat opatření, které pojme vody o něco
méně, ale protipovodňovou stavbu v něm ne-
poučený návštěvník bude stěží vidět, natož aby
mu bránila v pohybu a v příjemném pobytu. Zá-
stupci radnice zvolili právě takovéto městotvor-
nější řešení a je klidně možné, že v Litomyšli
bude zrealizován projekt, který jinde doposud

nemá obdoby. V současných podmínkách je
třeba spíše zadržet sebemenší množství vody,
nežli ji, byť seberegulovaněji, nechat odtéci. Pří-
čina našich problémů však leží ještě o kousek
výš nad nově zamýšleným parkem. Zemědělská
půda a vše co souvisí s její kvalitou a vhodným
obhospodařováním je nejdůležitějším elemen-
tem k zadržení vody v krajině. 
Cílem navrženého řešení bylo pokusit se nalézt
způsob, jak se přiblížit k původnímu měřítku
krajiny, vyřešit zasakování vody systémem sa-
mostatných menších  retencí a vsaků, rozpro-
střených na větší ploše území. Problém
zpomalení odtoku, zachycení a vsaku vody je
řešen společně s konceptem tolik potřebného
doplnění  dřevinné vegetace do území. Kromě
modelací a založení luk s výsadbou stromů
jsou v horní části úpravy vloženy do území  linie
keřových  vrstevnicových remízků, které zajistí
další účinnou ochranu půdy a zmírnění odtoku
vody. 
V místech, kde bude ve vlhkých letech vyšší vlh-
kost půdy, případně bude částečně po určitou
dobu stagnovat voda, vzniknou v okolních lou-
kách specifická  bylinná společenstva, tolerující
tyto podmínky. Nepředpokládá se delší doba
stagnace vodní hladiny nad terénními vlnami,
která by umožnila vývoj dospělců komárů. Spíše
by se to mohlo stát v soustředěné retenci ve-
škeré zadržené vody v jednom místě v případě
klasického poldru. Co se týká údržby, jsou na-
vrženy z velké většiny  ochranné luční porosty,
které budou minimalizovat odnos ornice v bu-
doucnu. Luční porosty není nutné kosit častěji
než 2x ročně. Svahy svými sklony odpovídají
běžné  údržbové technice pokosů. Je jasné, že
návrh úpravy  nemůže vyřešit na vymezené
ploše  problém odtoku  přívalové vody z celého

povodí, ze všech  přikloněných svahů vně za-
dané lokality.  Bylo by velmi dobré, kdyby se
zvolená forma úpravy terénu i doplnění zasa-
kovacích vegetačních pásů v horní části svaži-
tých ploch postupně zrealizovaly na větším
území, tím se bude  v čase násobit účinnost
úpravy. 
Je pravda, že se v této lokalitě vyskytují méně
propustné zeminy. Odborná firma posuzovala
možný výskyt antropogenních  navážek - cel-
kem bylo provedeno 20 sond. Obavy z nálezu
významnějších ploch navážek nebyly průzkum-
nými pracemi potvrzeny. Byly zde zastiženy
sprašové sedimenty jílovitého charakteru. Tyto
zeminy mají velmi nízkou propustnost, avšak
jsou vhodné pro použití do homogenních hrází.
Celé opatření bude fungovat jako transfor-
mačně - akumulační s pomalým zásakem vody
do humózní vrstvy o mocnosti 0,4 m. Byly pro-
vedeny detailní výpočty pro jednotlivá subpo-
vod. Návrhový povodňový průtok byl stanoven
na úroveň dvacetileté povodně, které odpovídá
objemu povodně cca 3 550 m3. Protipovodňová
ochrana lokality je navržena v podobě 6 kaská-
dově umístěných průlehů. Průlehy jsou navr-
ženy na celkovou kapacitu 4170 m3 zadržené
vody. Případný malý vsak jde na stranu bez-
pečnosti a zvyšuje se jím úroveň protipovod-
ňové ochrany. Tyto průlehy se budou během
povodňové epizody plnit směrem od vrchu
údolnice, tj. nejprve se zaplní horní průleh,
který následně bude plošně přetékat do níže
ležícího průlehu.

Děkujeme za váš zájem o dění ve městě, pří-
padné další dotazy rád zodpovím osobně

Antonín Dokoupil, 
vedoucí Oddělení rozvoje MěÚ Litomyšl

Reakce na článek Od září musíme ve vybraných
místech opět nosit roušky z Lilie 9
Vážení spoluobčané, 
v zářijové Lilii jste si mohli přečíst článek o tom,
že ministerstvo zdravotnictví nařídilo povinné
nošení roušek ve vybraných prostorech. K to-
muto článku bych jako reakci chtěl uvést několik
svých postřehů a otázek platných k 3. září
2020. Budu moc rád, když se k nim vyjádříte
a sdělíte mi třeba přímo v Lilii Vaše názory.
Proč platí zákaz vstupu do budov bez roušky?
Odpověď pana premiéra Babiše na otázku re-
portérky „Jak je to tedy s nošením roušek?" byla
jasná – „Roušky jsou důležité, ale je to jen do-
poručené, nikomu je nenařizujeme." Tudíž ne-
chápu, proč například ve Smetanově domě
v Litomyšli nás pořadatelé nechtěli bez roušek
pustit na představení, na které jsme měli řádně
zakoupené vstupenky - vrcholný představitel
státu by přece veřejně nelhal v TV! Dle jakého
paragrafu se řídil Smetanův dům? Nelze veřejně
vylepit něco na dveře, aniž by to bylo právně
podloženo, což je nepřípustné!
Proč musí děti chodit v rouškách do školy? Proč
je trápíme? Pokud se dětem ve škole v roušce
udělá špatně, kdo za to bude zodpovědný? Proč
se děti mohou stýkat ve volném čase bez ome-
zení, navštěvovat se bez roušek, sportovat,
chodit do kina celé léto a najednou je nutné

nosit roušky? Je vůbec v našich podmínkách 
reálně uskutečnitelná distanční výuka?
Naše vláda provádí nařízení, aniž by je dopředu
probrala s odborníky. Nařízení jsou rušena
krátce po jejich oznámení na základě ohlasů 
laické veřejnosti a ne validních dat a názorů od-
borníků. Dle jakého paragrafu dochází k těmto
omezením života? Proč jsou v rozporu s práv-
ním řádem ČR?
Máme ještě svobodu garantovanou ústavou?
Listina základních práv a svobod je nadřazena
všem zákonům a nařízením. Proč vláda po ně-
kolika měsících relativního klidu jedná ad hoc
v rozporu se zákony a ministerstvo zdravotnic-
tví není schopné ani diskutabilní plošná opa-
tření správně začlenit do právního rámce ČR?
Nošení roušek, či ještě lépe respirátorů třídy
FFP3 je jistě vhodné zejména pro ohrožené sku-
piny obyvatel, ale neměly by být nezákonně na-
řízeny plošně pro všechny občany, naprosto
proti smyslu tzv. „Chytré karantény“. Proč se
zbytečně testují bezpříznakoví a vynakládá se
energie a um lidí, kterých nemáme mnoho
(zdrav. personál, epidemiologové, hygienici)?
To jsou jen některé otázky, které k současnému
stavu v republice máme. Doufáme, že zdravý
rozum zvítězí a nošení roušek bude pro nerizi-

kové skupiny v místech, kde je nízká šance ná-
kazy, dobrovolné, nikoliv povinné. Stejně tak do-
ufáme, že stát s armádou úředníků napraví své
selhání a opatření budou respektovat zákony
ČR.

Milan a Petra Bílých, nespokojení občané 
bojující za práva a svobodu sebe a svých dětí

Stanovisko města

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Město i jím zřizované organizace, v tomto pří-
padě Smetanův dům a II. základní škola, musí
respektovat nařízení vlády, případně jednotli-
vých ministerstev a jednat s nimi v souladu. Ro-
dina Bílých má zcela jistě pravdu v tom, že
panují odborné dohady o legálnosti nařízení.
Nicméně jejich platnost musí zhodnotit soudy.
Nikdo ve vedení města ani ve zmíněných orga-
nizacích není autoritou, která by tento právní
spor mohla či měla rozhodnout. Jelikož se jedná 
o mimořádnou situaci a opatření sloužící 
k ochraně zdraví, je vedení města toho názoru,
že požadavek na nošení roušek je platný a ob-
čané by ho měli respektovat.

Michele Vojáček, tiskový mluvčí města



Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

O prioritách města I
Vážený pane starosto,
z dění v poslední době mám pocit, že postupem
času se u některých představitelů města vytrácí
schopnost rozumně uvažovat. S Komenským
řečeno, mám na mysli záměnu věcí podstat-
ných (otázky bydlení, dopravy, bezpečnosti
a kvality života) za věci případné (kultura, spo-
lečenský život). Jedna věc jsou totiž deklarace
o vzkvétajícím „městě pro lidi“ plném společen-
ského života a moderního umění, druhá věc je
dle mého názoru smutná realita neustále kle-
sající kvality životního prostředí. Zatímco se
do města stahují umělci všeho druhu, přičemž
některá z jejich děl (vrak na Smetanově ná-
městí, výzdoba zámku, Česká korona) mají
pravděpodobně za úkol překvapit turisty a otes-
tovat psychické zdraví obyvatel města, samotní
občané jsou vystaveni světelnému znečištění,
dopravním zácpám a nadměrnému hluku. 
Ačkoliv si opakovaně někteří dotčení občané
stěžovali na nadměrné světelné zatížení způso-
bené Trikolorou na autobusovém nádraží,
město upřednostnilo prestiž a umělecký dojem
před zájmem obyvatel. Objekt totiž svítí bez
přestání celou noc. Přitom dopady nedostatku
tmy na kvalitu spánku jsou dnes nezpochybni-
telné. Jde o nadstavbový prvek, jehož instalaci
měla jednoznačně předcházet společenská di-
skuze a ne jednostranné oznámení ze strany
vedení města. Řešením by bylo omezit jeho

provozní dobu mezi 22. a 6. hodinou, což by
bylo myslím přijatelné pro většinu lidí bydlících
v okolí. Otázkou je, jestli je to vůbec technicky
možné. Pokud ne, jediným přijatelným řešením
je dle mého názoru odstranění sloupu a nahra-
zení jiným symbolem roku 1918, který nebude
mít „vedlejší účinky“. 
S pozdravem Martin Hrbek, Litomyšl

(pokračování v listopadovém čísle)

Odpověď
Dobrý den, pane Hrbku,
předem Vám děkuji za dopis a snahu o veřejnou
diskuzi. V posledních Liliích se osměluje čím dál
více občanů a píší čtenářům, ale kolikrát i přímo
mně, o tom, co se jim líbí, nelíbí, co je trápí či
štve. Jsem za to moc rád, protože korektní di-
skuze a argumenty, byť se občas nemusíme
i tak pochopit, jsou vždy lepší než maloměstské
fámy a lži. Věcmi podstatnými, všemi, které tam
zmiňujete, se dlouhodobě zabýváme. Nepře-
kvapuje mě, že výstava Plán B vyvolala reakce,
ale nebyly to pouze reakce negativní. Co mě
překvapuje a mrzí je záplava komentářů, že
„město řeší jen kulturu a nic jiného“.  
To zkrátka není pravda a myslím si, že pokud
čtete Lilii, tak máte alespoň základní přehled 
o tom, co radnice plánuje. Vezmu to velmi
ve zkratce. Bydlení - řešíme výstavbu nového 

Stravování alergiků v MŠ
Chtěla bych se podělit o svou zkušenost se
stravováním alergiků v mateřských školách. Syn
má alergii na mléko. V loňském roce jsem do-
nášela do školky svačinky, polévky jsme se roz-
hodli vynechávat a druhé jídlo měl občas syn
ve školce, někdy jsme přinesli z domu brambory
místo bramborové kaše, dušenou mrkev, kned-
líky, prostě část jídla + zbytek ze školky, často
jsme nesli jídlo celé. To vše za plnou cenu, brala
jsem to jako jakýsi kompromis a ještě se šla
na konci roku s pralinkami poděkovat paním ku-
chařkám za ochotu. Rozhodně se tedy nepova-
žuji za konfliktního člověka, který není schopný
kompromisu. Letos jsem však s novou vedoucí
stravování narazila. Prý neexistuje, abych se
chodila jednou týdně domlouvat, kde je a není

mléko, na to nemají čas ani náladu, mám aler-
geny uvedené v jídelníčku. Snažila jsem se tedy
vysvětlit, že z dané 7 nevyčtu, jestli mám napří-
klad donést jenom brambory místo kaše, nebo
jestli bude třeba i v omáčce nějaké máslo nebo
smetana. Na to jsem se dozvěděla, že mám
tedy nosit jídlo vždy a oni mi dají domů to, co
synek nemůže. O to jsem však nestála, sama
jsem bezlepkář, stravu ze školky také nemohu,
jídlo je pro nás s dietami už tak dost drahé,
navíc mám platit téměř 8000,- ročně za stravu,
kterou nemůžeme konzumovat? Ani nemluvě
o tom, jak nemám ráda vyhazování jídla. Ná-
sledně se na jídelníčku začali objevovat nejčas-
tější alergeny 1,7 úplně u všech jídel. Například
i svačinka přesnídávka, ovoce bude údajně ob-

Nebýt lhostejný 
Byl zářijový páteční večer a já čekal na autobu-
sovém nádraží v Litomyšli na svého bratra,
který si odskočil nakoupit. Rozhlížel jsem se
kolem, když mě zaujalo dění na protější straně
parkoviště. Dvě osoby, teď už vím, že cizí národ-
nosti, velmi nevybíravě slovně a později i fyzicky
napadaly třetí osobu. Napadený muž si totiž po-
řizoval video záznam jejich počínání, aby měl
důkaz pro policii. Jak se později ukázalo, cizinci
nebyli žádní andílci. 
Když se začala situace vyostřovat, vystoupil
jsem z auta, abych mohl případně pomoci na-
padenému muži. Najednou se jeden z agresorů
dal na útěk. Všiml jsem si, že má u sebe tašku,
zřejmě s penězi. Na nic jsem nečekal a rozběhl
jsem se za ním. Muž nebral ohled na provoz
a kličkoval mezi auty na kruhovém objezdu, což
já jsem při pátečním provozu neriskoval. Vrátil
jsem se tedy zpátky na parkoviště, kde se druhý

cizinec snažil uklidnit situaci. Napadený muž mi
vysvětlil, o co vlastně jde. Pochopil jsem, že se
nám opět vrátili podvodníci z Rumunska a okrá-
dají lidi. Tentokrát s historkou, že vybírají peníze
na charitu pro hluchoněmé. Sami se zpočátku
snažili hrát roli hluchoněmých. Po chvíli se ob-
jevil můj kamarád, který se vyptával co se děje,
že těmto mužům dal 500 Kč. Objasnili jsme mu
situaci a společně počkali na policii. Vše jsme
policistům popsali a ti zatím sepisovali záznam
a zjišťovali totožnost cizince. 
Během té doby jsem se s bratrem a kamarády,
kteří se zrovna objevili, vydali pátrat po muži
na útěku. Objeli jsme areál nemocnice, kam
jsem viděl cizince zaběhnout. Netrvalo dlouho
a muž se před nemocnicí objevil. Mezitím ale
stačil schovat „lup“. Vyskočil jsem z auta
a znovu se za ním rozběhl… Podařilo se mi ho
dostihnout a občansky zadržet. Na vysvětlenou:
omezení osobní svobody osoby, která byla při-
stižena při trestném činu nebo bezprostředně

poté, smí podle § 76 odst. 2 trestního řádu ome-
zit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její to-
tožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění
důkazů (tzv. občanské zadržení). Zadrženou
osobu je povinen ihned předat policejnímu or-
gánu, a pokud to není možné, tak alespoň ome-
zení osobní svobody tomuto orgánu bez
odkladu oznámit. Dále se postupuje obdobně
jako při zadržení realizovaném policejním orgá-
nem. 
Nemusel jsem nijak zvlášť použít donucovací
prostředky nebo prvky sebeobrany. Muže jsem
dovedl policii, která mi poděkovala. Ale abych
to zkrátil - na základě kamarádova výslechu po-
licisté oběma mužům udělili pokutu a on dostal
svých 500 Kč zpět. 
Na závěr musím napsat, že jsem studentem
Univerzity obrany, takže vím, jak v dané situaci
reagovat. Někdy ale stačí, že nejste lhostejní ke
svému okolí a zavoláte na pomoc policii. 

Dominik Kracík
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(Z. Kopala, Havlíčkova, Na Prokopu, Lány, Hu-
sovka). Doprava - usilovně hledáme kompro-
misy k dálnici, vypadá to nadějně, pak bychom
se zbavili jednoho z největšího problému na-
šeho města. Také řešíme výstavbu parkovacích
míst (naposledy v kriticky přetížené lokalitě
u nemocnice). Bezpečnost - naší prioritou jsou
stavební úpravy pro zajištění bezpečnosti
na silnicích, městská policie funguje 24/7, pro
větší bezpečnost jsme po výzvách občanů roz-
šířili úsekové měření na Zahájské. Kvalita života
- podpora výsadby zeleně, sportu, investice
do školství, ozeleňování města, rozšíření sítě
kontejnerů, ekologická kampaň Otevři oči,
Týden mobility, snaha o vybudování cykloste-
zek a řada dalších věcí.
Co se týče Trikolory, ihned po svém nástupu
do funkce jsem s obyvateli řešil snížení intenzity
záření, a to opakovaně. Jelikož se i přes to obje-
vovaly oprávněné stížnosti, polepili jsme její vrch
fólií propouštějící jen zlomek původního světla.
Od té doby nemám žádné stížnosti, ale pokud
jsou, rád se jim budu věnovat. My jsme se kdysi
na radě města shodli, že Trikolora má svítit
i během noci jako připomínka 100 let od vzniku
Československa, a věřte mi, že i k tomuto roz-
hodnutí mám několik e-mailů od občanů města,
kteří toto podporují. Takže snad vidíte, že prestiž
a pozlátko skutečně nejsou jediné věci, které
na radnici řešíme. Je to minimální část naší
práce, která však poutá maximální pozornost. 
S pozdravem a přáním pevného zdraví

Daniel Brýdl, starosta

sahovat pšenici a mléko. Prostě ochota domlu-
vit se s alergiky nulová, přesto jsme měli hradit
stravování ve školce. Obrátila jsem se tedy s žá-
dostí o pomoc na město, nastudovala si pří-
slušné vyhlášky a zjistila, že alergik se ve školce
sice stravovat musí, pokud však školka sama
dietu nezajistí a rodiče stravu nosí, není důvod,
aby bylo zapsáno do stravovaných osob, hra-
dilo stravu a domů si nosilo miniporcičky jídla,
které nesmí. Druhý den, na mě čekalo k pode-
psání prohlášení, že si budeme nosit stravu
sami a nebudeme nic platit. Samozřejmě
nemám ráda vytváření konfliktů, ale ono to asi
občas jinak nejde a raději budu černou ovcí než
nešťastnou mlčící ovečkou ve stádu. Tímto bych
tedy chtěla poděkovat pracovnicím MěÚ za po-
chopení a pomoc při řešení naší situace a třeba
i sdílením své zkušenosti pomohu rodičům,
kteří řeší podobný problém.    Marie Unčovská
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Poslední šance zazářit!
Pojďte s námi obléknout uschlou lípu na Šan-
tově náměstí pod kostelem!  Dejme jí šanci,
aby nám mohla prozářit pochmurné zimní dny
a rozkvést úplně jiným způsobem!
Jak na to?
Budete potřebovat vlnu, jehlice nebo háček, ši-
kovné ruce a chuť být součástí nevšedního
projektu! Během měsíce října můžete plést
nebo háčkovat obdélníky v neomezeném
množství o rozměrech 105x10nebo 20 cm,
95x10, 20 cm, 70x10, 20 cm, 50x10 nebo 15
cm, 35x10, 15 cm 20x10,15 cm. Ty pak společně
sešijeme a obalíme kmen suché lípy, která
nám kdykoliv kolem ní projdete, vykouzlí
úsměv na tváři! Pokud vlnu nemáte, můžete si

ji vyzvednout v pracovní dny dopoledne v Ro-
dinném centru. Jestliže máte vlnu a plést ne-
budete, můžete ji přinést tamtéž a věnovat ji
na dobrou věc. Upletené obdélníky v co největ-
ším množství � noste do knihovny vždy v otví-
rací době od pondělí do soboty. Slavnostní
oblékání stromu proběhne během listopadu,
termín upřesníme v další Lilii.
Chcete se na něco zeptat?
Kontaktujte  Evu Klabanovou  eva.k@tiscali.cz,
tel.: 732776685
nebo Ivu Perkníkovou  peknikova@knihovna.li-
tomysl.cz, tel.: 603140109
Moc se těšíme na vaše vlněné svetříky pro lípu!

Eva Klabanová

První pomoc pro děti
Nejen pro dospěláky, ale i pro děti je v životě
důležitá první pomoc. V Rodinném centru Lito-
myšl jsme na čtvrtek 22.října 2020 od 9.30 hod.
připravili seminář První pomoci pro děti. Děti
ve věku od 3 do 6 let  mají možnost si vše vy-
zkoušet, a tak se lehce udrží jejich pozornost
po dobu 60 minut. Do výuky jsou zahrnuty i te-
matické pohybové prvky. Celý program je veden
v duchu první pomoci a prevence před vznikem
zranění. Je také obohacen o aktivity zaměřené
na zdravý životní styl. Program zahrnuje vy-
světlení pojmu první pomoc a resuscitace, za-
volání pomoci, ošetřování jednotlivých úrazů
a prevence strachu z lékaře a nemocničního
prostředí. Vše je instruktážní a ihned si děti vy-
zkouší.  

V průběhu celého programu děti ošetřují nejen
sebe, ale hlavně se starají o opičího kamaráda
Baryka, který je v jejich  velikosti, lze mu odebrat
krev, aplikovat léčiva, podívat se na orgány
do bříška  a ošetřit „opravdovou“ zlomeninu
a odřenou kůži. Na První pomoc je nutné si re-
zervovat místo v Rodinném centru Litomyšl nebo
na tel. 607 605 720. Rodinné centrum Litomyšl
je partnerem projektu, realizovaného pod MAS
Litomyšlsko o.p.s., „Společnou cestou ke kvalit-
nějšímu neformálnímu vzdělávání na území Li-
tomyšlska“ r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/
0016577, který je realizovaný a financovaný
s podporou ESF, OP VVV a státního rozpočtu,
účast je pro děti  zdarma.

Za tým RC Litomyšl Petra Benešová

Tvoř, hraj si, objevuj v Rodinném centru
Dvě pondělní odpoledne v měsíci dopřejte
dětem objevit přirozenou tvořivost. Jako je čtení
či psaní naše naprostá samozřejmost, je i tvo-
ření a objevování činnost, kterou mohou umět
všichni. Pro děti ve věku od 6 do 14 let v Rodin-
ném centru Litomyšl na Toulovcově náměstí
probíhá tvoření s přírodními a dalšími materiály,
nástroji a postupy, radost a potěšení z oprav-
dové práce:-). Vedle prožitku a radosti z vytvo-
řených výrobků a pokusů budou děti pracovat
na svém rozvoji, vnímat svou vlastní tvořivost,
sebevědomí, trpělivost, schopnost vidět sám
sebe a svět kolem. Termíny a náplně jednotli-

vých dílen najdete na stránkách Rodinného
centra Litomyšl, www.rclitomysl.cz. Rodinné
centrum Litomyšl je partnerem projektu, reali-
zovaného pod MAS Litomyšlsko o.p.s., „Společ-
nou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu
vzdělávání na území Litomyšlska“ r.č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577, který je
realizovaný a financovaný s podporou ESF, OP
VVV a státního rozpočtu, děti mají dílny zdarma.
Dáme dětem i sobě prostor objevovat své
opravdové já. Objevování a tvoření, na které se
děti budou těšit a  dovednosti, které zůstanou
napořád.    Za tým RC Litomyšl Petra Benešová

Tomáš Janecký
v nejlepší formě
Jestli mi kdy kdo pomohl, byl to Tomáš Janecký.
Chtěli jsme se přestěhovat zpět do Litomyšle,
aby tu děti mohly chodit do školy. K tomu jsme
potřebovali postavit dům, ale v poslední chvíli
nám odpadla firma. Co teď? Nešlo, abychom
všichni bydleli v domku u rodičů. No a v každém
případě jsme se chtěli vyhnout stěhování
během prváku, to jsme Kristínce udělat ne-
mohli. Zbýval rok.
Tomáš sice už 10 let stavební firmu neměl, ale
hned řekl, že se o všechno postará. Měl jsem
tehdy ještě 2 zaměstnání a každým dnem jsme
čekali narození 4. dítěte, takže jsem mohl jen 1x
týdně přijet na kafe. Do země se poprvé koplo
v den, kdy se nám narodila Lucinka; za rok jsme
se stěhovali. Tomáš se omlouval: kdybych ještě
měl firmu, tak by to jinak lítalo. Společně jsme
potom zapili jeho narozeniny.
Každý Litomyšlák zná Tomáše Janeckého. Ale
někteří z nás nevědí, že teď v září oslavil osm-
desátiny. Ano, Tomáš, který je aktivnější než
většina třicátníků (rozhodně včetně mě). Oslavil
je v plné síle obklopen lidmi, kterým v životě
mnohokrát pomohl. Nemám to empiricky zcela
ověřené, ale jsem si skoro jist, že v Litomyšli
není ulice, ve které by Tomáš za desítky let své
činnosti něco nevybudoval.
Na Tomášovi toho je k obdivování hodně a 2600
znaků v Lilii nám na to nestačí. Chlapi mu často
říkají, že by chtěli v 80 letech být jako on. Já mu
říkám, že bych chtěl jako on být teď. Se svým
denním programem je Tomáš možná nejaktiv-
nější důchodce v historii: když se chceme sejít
na kafe, mám obvykle víc času než on. Když není
na cestě na Vysočinu pro materiál na stavbu
nebo na závodech v Německu, hraje nejspíš
tenis.
Na jakékoli stavbě v okrese, kam se Tomáš do-
stane, ho zřejmě hned někdo osloví „pane ředi-
teli“. I po všech těch letech na něho zaměstnanci
vzpomínají s nepředstíraným respektem a vy-
právějí třeba, jak zaplatil všem zájezd do Chamo-
nix a lanovku na Aiguille du Midi. A Tomáš z toho
má větší radost, než kdyby vydělal milion.
Tomáše se bojí problémy, protože jakmile on
zvedne telefon, do půl hodiny někdo přijede
a problém není. Když se v zimě vylévají podlahy,
Tomáš je ochoten v noci dvakrát vstávat a jezdit
na stavbu zapínat a vypínat topení. Pro nás to
dělal a manželka mu to doma tolerovala. Ta
manželka, se kterou je už 60 let a pořád o ní ne-
mluví jinak než krásně.
Tomáš procestoval svět, a jak říká, nejlepší je to
stejně v Litomyšli. Souhlasím a přeji mu, aby to
s námi v Litomyšli vydržel na vrcholu sil ještě
aspoň ještě jednu generaci. A nám přeji takové
telefonáty, jako byl můj historicky první hovor
s Tomášem: „A chceš to pohlídat, nebo posta-
vit?“ Tomáš Havránek

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Nová služba čtenářům – knihy k vyzvednutí
Vzhledem ke složité situaci se šířením nemoci
Covid-19 knihovna opět nabízí službu „Balíček
k vyzvednutí“ a rozvážkovou službu.
Na základě vaší telefonické nebo emailové ob-
jednávky vám připravíme balíček knih, které si
následující pracovní den vyzvednete v přízemí
knihovny ve studovně. Vybírejte pouze z knih,
které máme v našem fondu (https://katalog.
knihovna-litomysl.cz/). Vyřídíme i objednávku

typu „něco romantického“, „nějaký historický
román“, „česká detektivka“ apod. V balíčku s kni-
hami najdete vytištěný seznam se všemi výpůjč-
kami.  
Těm, kteří ze zdravotních či jiných důvodů ne-
mohou do knihovny dojít, nabízíme vždy první
pondělí v měsíci mezi 13.30 a 14.30 hod. roz-
vážkovou službu až do domu. Nejbližší termín
je 2. 11. 

Objednávat můžete na: dospele@knihovna.lito-
mysl.cz; knihovna@litomysl.cz nebo na telefon-
ních číslech 461 612 068, 604 155 481
Knihy můžete vracet do biblioboxu před knihov-
nou, který je nyní otevřen 24 hodin denně. 
Podmínkou čerpání této služby je platná čtenář-
ská registrace a uhrazené všechny pohledávky
vůči knihovně. Služba je zdarma. 

Iva Pekníková



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

1. 10. Čt 18.00 Odhalení Krvavého románu - beseda s Ondřejem Cikánem, povídání na krvavá a váchalovská témata,  vstupné 40 Kč • Portmoneum 
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 - s průvodcem • sraz na mostu před Smetanovým domem tel. 461 614 765
17.00 Vernisáž výstavy ke 100. výročí Církve československé husitské - vernisáž • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Iva Bittová - koncert, vstupné 340 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 605 147 812

3. 10. So 9.00 - 17.00 Houby na talíři a výstava hub - pochoutky z různých druhů hub, výstava hub, mykologická poradna • Restaurace a minipivovar Veselka
9.30 Ornament (nejen v architektuře) - tvorba originálních sádrových odlitků, výtvarná dílna, vstupné 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Wohnout - koncert, host Electric Lady, vyprodáno (omezená kapacita, místa pouze k sezení) • Music club Kotelna tel. 776 278 519

4. 10. Ne 10.00 - 14.00 Houby na talíři a výstava hub - pochoutky z různých druhů hub, výstava hub, mykologická poradna • Restaurace a Minipivovar Veselka
15.00 Není kostel jako kostel - beseda s ředitelkou MG Litomyšl M. Zuzaňákovou, v rámci Dne architektury • Nový kostel tel. 461 614 765
19.00 574. LHV: Tak trochu sváteční Shakespearovská pošta - koncert, 250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

5. 10. Po 8.30 - 16.00 Prodej vyřazených knih z fondu městské knihovny • na podsíni před knihovnou tel. 461 612 068
19.00 Divadlo Sklep: Mlýny - nejúspěšnější drama divadla Sklep, 350 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden - abonentní divadelní představení, vstupné 320-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

6. 10. Út 8.30 - 16.00 Prodej vyřazených knih z fondu městské knihovny • na podsíni před knihovnou tel. 461 612 068
7. 10. St 18.00 Thajsko - cestopisné vyprávění F. a J. Pospíšilových s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977

18.30 Aktivní meditace Osho + tanec - 150 Kč • Centrum Spontanea tel. 776 101 972
8. 10. Čt 18.00 Po nás potopa. Máme vůli žít udržitelně? - debata s doc. Ing. Vladimírem Kočím, Ph.D. a Mgr. Veronikou Nováčkovou • Nový kostel

19.00 Osm euro na hodinu - divadelní představení (Martin Zounar, Martin Kraus, aj.), vstupné 390 - 430 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
9. 10. Pá 13.00 Řezání a tisk kněhoznaček podle J. Váchala - výtvarná dílna, 350 Kč (nutná rezervace předem) • Portmoneum tel. 734 541 323

19.00 Olympic - koncert, 590 - 690 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Michal Hrůza - koncert, vstupné 350 Kč předprodej / 400 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

11. 10. Ne 15.00 O Sněhurce - klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících pro nejmenší diváky, vstupné 90 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
12. 10. Po 17.00 Ušij si roušku - dílna pro tennagery • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

19.00  Motani: Velké safari a malé surikaty - přednáška a videoprojekce, 120 Kč • Kino Sokol tel. 461 612 505
13. 10. Út 18.00 Tady a teď z pohledu kvantové fyziky - přednáška Jana Raka, 350 Kč • zámecký pivovar tel. 605 147 812

19.00 Můj báječný rozvod - divadelní představení uvádí Divadlo Studio Dva, hraje Eliška Balzerová, 390 - 490 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
14. 10. St 16.30 Interní koncert - koncert • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
15. 10. Čt 9.00 Ušij si roušku - dílna pro rodiče • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

20.00 Stand-up show s Underground Comedy - improvizace, 150 Kč předem / 200 Kč na místě  • Music club Kotelna tel. 776 278 519
16. 10. Pá 15.00-21.00 Výtvarná Litomyšl ´20 - vernisáž výstavy, rezervace nutná, více na www.galerie-litomysl.cz • dům U Rytířů tel. 461 614 765

20.00 Poletíme? - koncert, 280 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
20. 10. Út 9.00 Astrologické osobní konzultace - Ilona Regina Grimová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00 Roman Vojtek: Už bylo na čase! - koncert, 350 - 430 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
21. 10. St 19.00 571. LHV: Slavné filmové melodie v klavírních proměnách - koncert, vstupné 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
22. 10. Čt 9.30 První pomoc pro děti od 3 do 6 let - nutné si rezervovat místo předem • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

17.30-20.00 Komentovaná prohlídka výstavy Výtvarná Litomyšl ´20 - večer s vystavujícími výtvarníky • dům U Rytířů tel. 461 614 765
23. 10. Pá 13.00-17.00 Charitativní bazárek Nadačního fondu manželů Pokorných - charitativní prodej oblečení • Vinotéka - Vinárna U Mydláře

19.00 Odhalená pravda - divadelní hru uvádí StageArtCZ, vstupné 350 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Vojta Violinist: Keltské ethno jako one man band - koncert (didgeridoo, housle, flétny, buzuki), 200/250 Kč • Centrum Spontanea
20.00 Krucipüsk - koncert, 350 Kč předprodej / 420 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

24. 10. So 8.30-12.00 Charitativní bazárek Nadačního fondu manželů Pokorných - charitativní prodej oblečení • Vinotéka - Vinárna U Mydláře
9.00-13.00 Den turistických informačních center - drobný dárek a soutěž o bonusovou knížku Užijte si Litomyšl • IC na náměstí tel. 461 612 161
19.00 Lucky Joke - koncert • FotbalPark tel. 777 822 183

26. 10. Po 17.00 Matematické hrátky pro děti • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
27. 10. Út 18.00 Beata Hlavenková a kapela Snů - koncert, 220 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
28. 10. St 11.00-14.30 Prvorepublikový Brunch - neomezená konzumace z rautového stolu, nutná rezervace předem • Hotel Aplaus tel. 461 614 900

19.00 Madame Rubinstein - abonentní divadelní představení, vstupné 320-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
30. 10. Pá 19.00 576. LHV: S houslemi a kytarou napříč staletími - koncert, 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Horkýže Slíže - koncert, 370 Kč předprodej / 420 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519
31. 10. So 16.00 Krváčky na Dušičky! - beseda se znalcem hororu Martinem Jirouškem • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323
1. 11. Ne 14.00 Mezinárodní festival outdoorových filmů - zahájení soutěžní putovní přehlídky outdoorových filmů • MC Kotelna tel. 776 278 519

15.00 Štístko a Poupěnka: Ať žijí pohádky! - pořad pro děti, 195 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
2. 11. Po 16.00 Mezinárodní festival outdoorových filmů - soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů • Music club Kotelna tel. 776 278 519
3. 11. Út 16.00 Mezinárodní festival outdoorových filmů - soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů • Music club Kotelna tel. 776 278 519

17.00 Beseda se spisovatelkou Markétou Harasimovou • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
19.00 Fantastická žena - divadelní představení uvádí Agentura Famílie, 330 - 370 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

6. 11. Pá 19.00 Hana Zagorová a Peter Rezek - koncert, 590 - 690 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Dukla Vozovna - koncert • Music club Kotelna tel. 776 278 519

Upozornění: Kvůli aktuální situaci ohledně covid-19 doporučujeme termín konání kulturní i sportovní akce ověřit u pořadatele!

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Čt  1. 10.  Postiženy muzikou - film ČR, dokumentární film, 80 min, 100 Kč
Pá, So  2., 3. 10.  Vyšinutý - film USA, thriller/akční , 90 min, titulky, 130 Kč
Ne  4. 10.  Kdo si myslíš, že jsem - film Francie, drama, 105 min, titulky, 110 Kč
Út  6. 10.  Šarlatán - film ČR, drama/životopisný, 120 min, 130 Kč
St, Čt  7., 8. 10.  V síti - film ČR, dokumentární, 100 min, 100 Kč
Pá, So  9., 10. 10.  After: Přiznání - film USA, drama/romantický, 110 min, titulky, 120 Kč
Ne 11. 10.  Chlast - film Dánsko, drama, 120 min, titulky, 110 Kč
Po 12. 10. od 19.00  Motani: Velké safari a malé surikaty - přednáška + projekce, 120 Kč
Út, St 13., 14. 10.  Smečka - film ČR, drama/sportovní, 95 min, 120 Kč
Čt 15. 10.  Filmový klub: Svět podle Muchy - film ČR, dokumentární, 100 min, 100 Kč
Pá, So, Ne 16., 17., 18. 10.  Karel - film ČR, dokumentární, 130 min, 130 Kč
Út 20. 10. od 17.00  Kino pro seniory: Vlastníci - film ČR, komedie/drama, 100 min, 70 Kč
Út, St 20., 21. 10.  Greenland: Poslední úkryt - film USA, akční/thriller/katastrofický, 120 min, titulky, 130 Kč
Čt 22. 10. Tenet - film USA/VB, akční/drama/sci-fi, 150 min, titulky, 130 Kč
Pá - Ne 23., 24., 25.  10.  Bábovky - film ČR/SR, romantický/drama/komedie, 100 min, 130 Kč
Út, St 27., 28. 10.  Nightlife: Na tahu - film Německo/Slovensko, komedie, 115 min, 120 Kč
Čt, Pá  29., 30. 10.  Pro balík prachů - film USA, thriller/akční/krimi/thriller, 95 min, titulky, 120 Kč
So 31. 10. Exorcismus - film Chorvatsko, horor, 110 Kč, titulky, 80 min
Ne  1. 11.  Exorcismus - film Chorvatsko, horor, 110 Kč, titulky, 80 min
Út  3. 11. od 19.00  Opera v kině: Manon Lescaut - film VB, hudební, 240 min, titulky, 230 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  3. 10.  Trollové: Světové turné ve 3D - film USA, animovaný/komedie/rodinný/muzikál, 95 min, 120 Kč
Ne  4. 10.  Trollové: Světové turné - film USA, animovaný/komedie/rodinný/muzikál, 95 min, 120 Kč
So, Ne 10., 11. 10.  Pinochio - film Itálie/Francie/Velká Británie, fantasy/dobrodružný/rodinný, 125 min, 120 Kč
So, Ne 17., 18. 10.  Léto patří rebelům - film SR/Německo, dobrodružný/rodinný, 90 min, 120 Kč
So, Ne 24., 25. 10. Červený střevíček a 7 statečných - film Jižní Korea, animovaný/rodinný/dobrodružný, 85 min, 120 Kč
So 31. 10.  100% vlk - film Austrálie, animovaný/komedie, 100 min, 100 Kč
Ne  1. 11.  100% vlk - film Austrálie, animovaný/komedie, 100 min, 120 Kč 

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

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
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 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 • So 9.00-17.00, Ne 10.00-14.00
od 6. 10. do 7. 10.               10. výročí Denního stacionáře Ruka pro život v Litomyšli - výstava fotografií z běžných aktivit akcí stacionáře • denní stacionář • Út, St 9-16
od 16. 10. do 18. 10.           Kachní a králičí hody • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00

VÍCEDENNÍ AKCE

do 4. 10. Stálá expozice v Městské obrazárně • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12, 13-17
do 4. 10. Město-L - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 4. 10. Plán B - open-air výstavní projekt 14 předních českých umělkyň a umělců, jejichž díla jsou k vidění v litomyšlských ulicích a parcích
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
do 31. 10. Krvavý román Josefa Váchala - nová sezonní výstava • Portmoneum - Museum Josefa Váchala • So, Ne a svátky 9-12 a 13-17
do 31. 10. Stálá expozice soch Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla • Zámecké sklepení • So,Ne a svátky 10-16
do 31. 10. Andělé na návrší - expozice sakrálního umění pod klenbou barokní památky • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So, Ne a svátky 10-16
do 1. 11. Zámecká divadla rodiny Waldstein-Wartenbergů - panelová výstava v přízemních arkádách zámku • Státní zámek Litomyšl • So, Ne a svátky 9-16
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 31. 12. Šárka Hrouzková: Z nové tvorby - výstava • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia
do 31. 12. Výstava fotografií • Vinotéka a vinárna U Mydláře
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
od 15. 10. do 18. 10.           Ovoce k nakousnutí - tradiční podzimní výstava podzimního ovoce a prodej ovocných stromků • Zahradní centrum - Školky Litomyšl • Čt-Ne 8.00-17.00
od 17. 10. do 22. 11. Výtvarná Litomyšl ´20 - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17

VÝSTAVY

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Pravidelný program v bazénu:
Kondiční plavání – Út, Čt  6.00 – 8.00 
(vyjma prázdnin a svátků); výuka škol od 8 – 12 h
Cvičení pro seniory –  St 12.00-13.00
Cvičení pro těhotné – St 16.00-17.00
Kurz plavání batolat (PŠ Ráček) – od 7. 9. – pondělky
Odpolední kurzy plavání pro děti, mládež a dospělé (PŠ Ráček)
- Út 15.30 – 18.30
Aqua fitness - Út 18.45 – 20.00
Provozní doba pro veřejnost a další informace 
na www.bazen-litomysl.cz

Cvičební sál Veselka, tel. 775 998 869
• 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

 Sokolovna, tel.: 732 962 686  
Rozpis cvičení:
• Po 16.00-17.00  rodiče s dětmi
• Po 17.00-18.00  mladší žáci
• Po 18.00-19.00  zdravotní cvičení ženy
• St 17.30-19.00  všestrannost dívky

Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra Fila a Sportovní haly
Jiskra (obojí u zimního stadionu) : • K2 Hiking • TRX • Aero-
bic • 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

Rodinné centrum, tel.: 607 605 720
Čt 16.30-17.30  Rehabilitační cvičení s prvky jógy
Více info na tel. 721 344 217

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

SPORT, CVIČENÍ



3. 10.               So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Slovan Moravská Třebová - kadetky KP • Městská sportovní hala
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Vlčice Žďár nad Sázavou - 2. liga žen • Městská sportovní hala
4. 10.              Ne             9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Svitavy - juniorky KP • Městská sportovní hala
                                             9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Svitavy ´B´ - kadeti KP • Městská sportovní hala
                                             10.00                 Fotbal: Turnaj okresní soutěže mladších přípravek - fotbal • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice - NRL kadetů U17 • Městská sportovní hala
                                             15.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice - NRL kadetů U17 • Městská sportovní hala
10. 10.            So              9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BBK Blansko - NRL žáků U15 • Městská sportovní hala
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Sokol Pardubice I. - kadeti KP • Městská sportovní hala
                                             10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Spartak Choceň - mistrovské utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
                                             10.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BBK Blansko - NRL žáků U15 • Městská sportovní hala
                                             13.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Vlčice Žďár nad Sázavou - NRL žákyň U15 • Sportovní hala Jiskra
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. Chrast/Zaječice - mistrovské utkání I. třídy dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             14.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Vlčice Žďár nad Sázavou - NRL žákyň U15 • Sportovní hala Jiskra
11. 10.             Ne             9.00                   Fotbal: Turnaj krajské soutěže mladších přípravek - turnaj • Městský stadion Černá hora
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko - utkání Krajské ligy mužů • Zimní stadion
17. 10.             So              9.30                   Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Pardubičky - mistrovské utkání Krajského přeboru starších a mladších žáků • stadion Černá hora
                                             11.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Turnov - VP žactva U14 • Sportovní hala Jiskra
                                             11.15                    Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Pardubičky - mistrovské utkání Krajského přeboru starších a mladších žáků • stadion Černá hora
                                             12.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Turnov - VP žactva U14 • Sportovní hala Jiskra
                                             16.00                 Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. BK Příbor - 2. liga žen • Městská sportovní hala
                                             18.15                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl ´A´ vs. Jiskra Hořice - Východočeská liga mužů • Městská sportovní hala
18. 10.            Ne             9.30                   Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Basket Ostrava - 2. liga žen • Městská sportovní hala
                                             11.45                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl ´A´ vs. TJ Turnov - Východočeská liga mužů • Městská sportovní hala
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim - utkání Krajské ligy mužů • Zimní stadion
24. 10.           So              09.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. VK Choceň - ženy KP I. třída • Městská sportovní hala
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Orel Letohrad - kadetky KP • místo bude ještě upřesněno
                                             10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Sokol Moravany - mistrovské utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
                                             11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. SK Rybník - muži KP I. třída • Městská sportovní hala
                                             18.00                 Bastetbal: Adfors Basket Litomyšl ´B vs. BK Nový Bydžov - Východočeský přebor mužů • Městská sportovní hala
25. 10.            Ne             10.00                 Fotbal: Turnaj okresní soutěže mladších přípravek - fotbal • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. Sokol Sruby - mistrovské utkání I. třídy dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Choceň - utkání Krajské ligy mužů • Zimní stadion
28. 10.           St              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Vysoké Mýto - kadeti KP • Městská sportovní hala
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová - utkání Krajské ligy mužů • Zimní stadion
31. 10.            So              9.30                   Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Polička - mistrovské utkání Krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             11.15                    Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Polička - mistrovské utkání Krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
1. 11.                 Ne             14.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. VO Lanškroun ´B´ - kadeti KP • Městská sportovní hala
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř - utkání Krajské ligy mužů • Zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

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 8.30-17.00 So 9.00-12.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       So-Ne 9.00-16.00

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

Nově v nabídce: Stolní a nástěnné kalendáře Litomyšl 2021

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          6. – 10. 10.           Jazz jde městem / Jazz Goes to Town – mezinárodní jazzový festival představuje tuzemské i zahraniční umělce
CHEB                           15. 10.                      Jarek Nohavica – sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou a heligonkou • Kulturní centrum Svoboda
JINDŘICHŮV HRADEC     10. 10.                   Fotoškola a Dny otevřených ateliérů • Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
KUTNÁ HORA                    18. 10.                     Běh pro zvon – V. ročník terénního běžeckého závodu, trasy v délce 3,5 a 10 kilometrů, součástí bude i dětský závod • kostel sv. Jakuba
POLIČKA                      do 31. 10.             73. Umělecký salon: 13 v Poličce – díla autorů, kteří se na Poličsku narodili, nebo zde žijí • sály Městské galerie, Palackého nám
TELČ                                     31. 10.                     Výlov Štěpnického rybníka – výlov rybníka z hráze Na Baště před vstupem do historického centra, farmářský a řemeslný trh
TŘEBOŇ                              4. 10. – 3. 1.      Výstava Vitorazsko –připomene 100. výročí od změny státních hranic v okolí Českých Velenic • v Domě Štěpánka Netolického

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

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



Michaela Kotlárová
Matka čtyř dětí a výtvarný pedagog

Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany v Litomyšli

Připravily: Lucie Drobná a Barbora Brůnová
Facebook: Otevři oči v Litomyšli

E-mail: otevriocivlitomysli@gmail.com

Projekt podporuje: Město Litomyšl,
Galerie de Lara, Městská galerie LitomyšlFacebook: Výtvarný atelier ZUŠ Litomyšl

Naše děti můžeme hodně naučit. Ale
taky se učit od nich. Jsou jako nepopsaný
list papíru. Mají vrozenou spoustu dobrého
— laskavost, soucit, lásku k přírodě a živým 
tvorům, pravdomluvnost, otevřenost, upřímnost... Jejich pusám se zdá 
mrkev sladká, bosé nohy tráva nepíchá, ruce se nebojí práce, fantazie je 
nekonečná a výtvarný projev čistý, spontánní, léčivý. Ale jen do doby,
než je my, dospělí, naučíme jíst cukrovinky, štítit se povinností, lhát
a podvádět. Nohy uvězníme do pevných bot a mysl do škatulek a šablon.

Žijeme na dluh — ekologický dluh planetě.
Za několik měsíců spotřebuje lidstvo více 
přírodních zdrojů, než dokáže Země za rok 
obnovit. Porážíme více stromů, než stihne 
vyrůst. Vyprodukujeme více oxidu 
uhličitého, než mohou zelené rostliny 
pohltit. Lovíme více ryb, než se stihne 
narodit a vyrůst...
V celosvětovém měřítku je tato hranice
7 měsíců, pro Evropu 5, pro ČR dokonce
měsíce 4. A každým rokem je to horší.
Kdyby celý svět žil jako my, potřebovali 
bychom 3 planety. Ale máme jen jednu, 
žádná další není a nebude. A naše dluhy
budou jednou splácet naše děti.

Naše přítomnost je budoucnost našich dětí. Na nás záleží,
v jakém světě budou jednou žít. Ovlivňujme je správným 
směrem. Neučme je lhostejnosti, neúctě, plýtvání.
Podporujme je v jejich přirozenosti a zdravém
rozumu. To stačí.

Ilustrace: Michaela Kotlárová

Víte, že...

Otevři oči
v Litomyšli

8. díl: Naše děti

Říkáte dětem, ať neběhají bosky? Že práce je nutné zlo a sladkosti za odměnu? Že nebe musí být modré a krávy nemohou lítat?



13

POZVÁNKY 

Tak trochu sváteční
shakespearovská pošta 
Srdečně vás zveme
na pořad Tak trochu
sváteční shake-
spearovská pošta,
který se bude konat
v neděli 4. října
2020 v 19 hodin
ve Smetanově
domě v Litomyšli
v rámci Litomyšl-
ských hudebních
večerů. Nechte se
pozvat do světa so-
netů Williama Shakespeara. Prof. Martin Hilský,
náš přední anglista a shakespearolog, bude
ve svém překladu sonety číst a komentovat.
Prozradí, jak Shakespearovy sonety číst, jak je
interpretovat, jak jim naslouchat a jak porozu-
mět jejich vnitřním minidramatům. Společně
s ním vystoupí klavírista a hudební skladatel
Daniel Dobiáš, který se postará o originální hu-
dební interpretaci sonetů.
Prof. Martin Hilský - překladatel, esejista, eme-
ritní profesor Univerzity Karlovy v Praze. V roce
2011 založil s týmem mladších spolupracovníků

katedru anglistiky a amerikanistiky na Filozo-
fické fakultě Jihočeské univerzity. V roce 2011
vyšel jeho překlad celého Shakespearova díla.
Tato kniha s názvem William Shakespeare Dílo
je prvním českým vydáním Shakespeara v jed-
nom svazku z pera jednoho překladatele.  
Daniel Dobiáš po absolvování Státní konzerva-
toře v Praze v oborech klavír a skladba nastou-
pil do Českého rozhlasu v Praze jako odborný
hudební redaktor. V roce 1994 vyhrál hlavní
cenu největší soutěže autorských hudebních
programů v Šanghaji za účasti všech význam-
ných světových rozhlasových stanic. Již při
studiích začal autorsky spolupracovat s nejzná-
mější českou šansoniérkou Hanou Hegerovou.
Komponuje písně na slova nejznámějších tex-
tařů a básníků. Písně Daniela Dobiáše zařadili
do svého repertoáru přední zpěváci (Waldemar
Matuška, Václav Neckář, Helena Vondráčková
a další). Významná je i jeho tvorba pro dechové
a lidové orchestry, píše hudbu k divadelním
představením. Za svoji tvorbu získal řadu oce-
nění. Jiřina Macháčková

Koncert nestár-
noucí rockové 
legendy Olympic
Pro velký jarní zájem diváků Smetanův dům
přidal další termín koncertu skupiny Olympic.
V pátek 9. října 2020 od 19.00 hodin tak diváci
budou mít možnost zažít jedinečný koncert
nestárnoucí rockové legendy české hudební
scény skupiny Olympic. Skupina ve složení Petr
Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl
zahrají skladby z posledních tří alb Souhvězdí
šílenců, Souhvězdí drsňáků a Souhvězdí ro-
mantiků. Samozřejmě že dojde i na největší
hity skupiny Olympic. Přijďte, rozhodně nebu-
dete litovat. Vstupenky jsou k dostání on-line
na www.smetanuvdum.cz, prostřednictvím
osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl
nebo v pokladně Smetanova domu hodinu
před akcí. Leoš Krejčí

Osm eur 
na hodinu
Tato zběsilá komedie o sobectví i štědrosti
v režii Antonína Procházky zavítá ve čtvrtek
8. října v 19 hodin do Smetanova domu. Příběh
je velmi prostý, leč značně zamotaný. Jacques
a Laurence, bohatý buržoazní pár středního
věku, zaměstnává na černo podivnou paní
na úklid. Rosa je hotová nešťastnice: nejenže se
nechá vykořisťovat svými „zaměstnavateli“
a stará se o svého přítele, který se od ní nechá
živit, ale každý den se jí přihodí nějaký malér.
Jednou ztratí telefon, podruhé si zablokuje krk,
třetí den krvácí z nosu… Řízením osudu se ta
smůla přenese na Jacqua s Laurence, kteří se
rozhodnou udělat cokoli, aby Rosu a především
sebe zachránili od podivného prokletí. Nutno
zmínit, že Rosa je ve skutečnosti muž - trans-
vestita. Proč vlastně pomáháme druhým, pa-
kliže nejde o náš vlastní prospěch?

Leoš Krejčí

Pozvánka do kina v říjnu
Říjnová nabídka filmů a premiér v Kině Sokol
bude opravdu pestrá. Kromě repríz divácky
úspěšného životopisného dramatu Šarlatán,
dokumentu V síti, pokračování romantického
příběhu série After a animovaných Trollů, pro
vás chystáme dlouho očekávaný dokument
Karel o pěvecké legendě Karlu Gottovi. V něm
dokumentaristka Olga Malířová Špátová nabízí
intimní pohled do zpěvákova soukromí a díky
upřímné otevřenosti Karla Gotta čeká diváky
film neobyčejně autentický a jedinečný. Pro mi-
lovníky akčních filmů a thrillerů přinášíme ně-
kolik titulů od zahraničních distributorů –
Vyšinutý, Greenland: Poslední úkryt a Pro balík
prachů. V programové nabídce nebudou chybět
ani nové dokumenty: Postiženi muzikou o ka-
pele The Tap tap tvořenou handicapovanými

hudebníky a dále Svět podle Muchy, zajímavě
pojatý portrét slavného secesního malíře. Pro
malé diváky jsme připravili výpravnou pohádku
Pinocchio s nádhernými kostýmy, Červený stře-
víček a sedm statečných, animovanou pohádku
od tvůrců úspěšného Ledového království. Na
poslední říjnový víkend připadá Halloween,
který jsme se rozhodli připomenout speciální
akcí – pro děti připravujeme „strašidelné kino“:
tematickou výzdobu, soutěže a novou animo-
vanou pohádku 100 % vlk o malém vlkodlakovi.
Pro dospělé pak v tento víkend uvedeme pre-
miérově horor Exorcismus. Kompletní progra-
movou nabídku Kina Sokol najdete na
stránkách www.kinolitomysl.cz, kde si můžete
rezervovat/zakoupit lístky online z pohodlí do-
mova. Dita Konečná

Výstava hub
na Veselce
Restaurace Veselka Litomyšl vás zve na hou-
bařskou výstavu s pestrou doprovodnou nabíd-
kou a poradnou. Výstava se uskuteční 3. října
od 9.00 do 17.00 a 4. října od 9.00 do 14.00.
Těšit se můžete na houbové speciality z růz-
ných druhů hub. Josef Černý

Mykologický klub Dolní Újezd vás zve na Vý-
stavu hub, která se bude konat 10. října od 9.00
do 17.00 a 11. října od 9.00 do 16.00 v budově
chovatelů u Jirečků v Dolním Újezdě. Členové
našeho klubu vám poradí s určením donese-
ných vzorků. Připraveny budou drobné ochut-
návky. Občerstvení zajištěno, vstupné dobro-
volné. Josef Černý

Výstava hub
v Dolním Újezdě
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Výtvarná Litomyšl ´20
Již tradičně můžete v podzimních měsících
v městské galerii navštívit výstavu výtvarníků
s vazbou k Litomyšli. Vernisáž výstavy Výtvarná
Litomyšl ´20 se uskuteční v pátek 16. října v 17
hodin před domem U Rytířů.
Výtvarná Litomyšl ´20, někdy též nazývaná
„salón“, je místem setkání, inspirace i umělecké
konfrontace. Výstavy se účastní více než 60
profesionálních i amatérských výtvarníků růz-
ných generací. Návštěvníci tak mají jedinečnou
možnost setkat se s aktuálními díly umělců vy-
jadřujících se v médiu malby, kresby, grafiky, fo-
tografie i sochařství. Prezentovat svá díla
budou mj. Jaroslav Alt, Jiří Dudycha, Miluše Glo-
serová, Šárka Hrouzková, Kamil Kopecký,
Zdeňka Kudrnová, Vítězslava Morávková, Vero-
nika Šrek Bromová, Zdenka Olivová, Vladimír
Vích a mnoho dalších.
Litomyšlský salón se koná pravidelně od roku
1987, jeho tradice vyšla z prostředí restaurátorů
působících na litomyšlském zámku. Již od svého
počátku sdružoval uznávané, na výtvarné
scéně etablované autory s umělci začínajícími
i s amatérskými výtvarníky. 

K výstavě je připraven doprovodný program.
Ve čtvrtek 22. 10. od 17.30 hod. proběhne
v domě U Rytířů komentovaná prohlídka,
během níž návštěvníkům představí svoje díla
vystavující autoři. Ve čtvrtek 12. 11. od 17.30 hod.
se můžete těšit na poetický večer nazvaný Kon-
trabásnění – autorské texty Tomáše Jirečka do-
provodí dva hudebníci hrající na kontrabas
a kytaru. Výstava potrvá do 23. listopadu. Pro-
gram může být změněn podle aktuální situace.

Zuzana Tomanová, foto: Václav Mach

S houslemi a kytarou
napříč staletími
Srdečně vás zveme na koncert, na kterém se
představí houslista Leoš Čepický a kytarista
Petr Saidl. Koncert se bude konat v pátek 30.
října 2020 v 19 hodin ve Smetanově domě v Li-
tomyšli v rámci Litomyšlských hudebních ve-
čerů. Zazní sonáty dvou barokních velikánů –
Antonia Vivaldiho a Giuseppe Tartiniho, Bartó-
kovy „Rumunské tance“, „Sonatina Bulgarica“
bulharského skladatele a kytaristy Atanase
Ourkouzounova, Pärtův typický kompoziční styl
představí variace s názvem „Fratres“. Koncert
zakončí výlet do „Historie tanga“ argentinského
skladatele a bandoneonisty Astora Piazzolly. 
Leoš Čepický absolvoval Konzervatoř v Pardu-
bicích v roce 1985 ve třídě prof. Ivana Štrause.
Na Akademii múzických umění v Praze studoval
housle u prof. Jiřího Nováka a komorní hru ve
třídě prof. Antonína Kohouta. Na AMU se stal
primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je

dodnes. Často vystupuje jak na sólových reci-
tálech, tak i a na koncertech s orchestrem doma
i v zahraničí. Od roku 2007 vyučuje hru na
housle na AMU v Praze. 
Petr Saidl studoval na Konzervatoři v Pardubi-
cích u prof. Stanislava Juřici a na Vysoké hu-
dební škole Franze Liszta ve Výmaru u prof.
Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rosta a prof.
Moniky Rostové. Je držitelem řady ocenění z ná-
rodních a mezinárodních soutěží. V roce 1993
zahájil svoji pedagogickou činnost na pardu-
bické konzervatoři, kde od roku 2007 vede ky-
tarové oddělení. Od roku 2016 působí také na
AMU v Praze. Jako sólista i člen různých komor-
ních seskupení, také jako člen kytarového kvar-
teta Guitar4mation, koncertoval v mnoha
evropských zemích. Je uměleckým ředitelem
projektu „Kytara Kutná Hora“.

Jiřina Macháčková

Nedělní loutková
pohádka 
O Sněhurce
Malé divadélko Praha v obsazení Rostislav
a Anna Novákovi vás velké i malé diváky sr-
dečně zvou v neděli 11. října v 15,00 hodin
na klasickou loutkovou pohádku, kterou ocení
i ti nejmenší. Příběh O Sněhurce a sedmi trpas-
lících je doplněn písničkami a živým doprovo-
dem houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických
nástrojů. Malé divadélko Praha je loutkové di-
vadlo, jehož repertoár je zaměřen na klasické
loutkové pohádky pro nejmenší diváky, pouliční
divadlo a loutkářské dílny. Využívá hry loutek,
což jsou řezané marionety, dále živých herců
a živé muziky. V představení hrají Anna a Ros-
tislav Novákovi, kteří od roku 1981 společně ko-
čují se svými loutkami po širém českém kraji.
Vstupenky jsou k dostání on-line na www.sme-
tanuvdum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy
Informačního centra Litomyšl nebo v pokladně
Smetanova domu hodinu před akcí. 

Pavlína Růžičková

Za tři drinky
legendární klobouk
V týdnu od 12. října do 18. října si můžeš odnést
originální klobouk piráta Capitana Morgana. Dej
si ve Vinotéce a vinárně U Mydláře 3 kapitánové
drinky a klobouk je tvůj. Zábava k životu patří,
pojď se bavit. Počet klobouků je omezen.

Hana Kopecká

Africké safari
v kině
Srdečně vás zveme na projekci spojenou
s přednáškou Velké Safari a malé surikaty, ces-
tovatelský projekt Kateřiny a Miloše Motani.
Prostřednictvím natočených materiálů pro-
zkoumáte Namibii, Botswanu a Zimbabwe. Uvi-
díte různé africké kmeny, budete pozorovat
gepardy, paviány, kočkodany, prasata, man-
gusty i roztomilé surikaty. Uvidíte sloní koupel,
nosorožce, oryxe, antilopy, zebry, hrochy,
hyeny, spousty žiraf, lvy i leoparda. Poplujete
na kajaku mezi lachtany. Zavítáte do oblastí
Spitzkoppe, Watterberg, národního parku
Etosha, objevíte deltu řeky Okavango, zakrslé
baobaby i Viktoriiny vodopády.
Přijďte do Kina Sokol v pondělí 12. října v 19.00
hod. Vstupenky zakoupíte na místě, cena je
120 Kč. Dita Konečná

Roman Vojtek „Už bylo na čase!“ 
V úterý 20. října 2020 od 19 hodin Roman
Vojtek za doprovodu šestičlenné kapely
Charlie Band představí slavné muzikálové,
rock’n’rollové i popové písně. Jeho hostem
bude muzikálová zpěvačka Petra Vojtková.
V průběhu celého koncertu budou mít diváci
možnost posílat SMS zprávy s dotazy
na „Romanovo“ telefonní číslo, které se dozví
na začátku koncertu a Roman Vojtek bude
na tyto zprávy mezi jednotlivými písněmi od-
povídat. Kromě toho se můžete těšit na hu-
dební večer sestavený z písní spadajících
do různých žánrů i hudebních období s ak-
centem na muzikálové melodie, k nimž má
Roman Vojtek jako ostřílený muzikálový
herec nejblíže. Uslyšíte ale i populární hudbu
posledních let, namátkou Time of My Life
(Hříšný tanec), Hey, Baby (Hříšný tanec), Náš
auťák (Pomáda), Jen a jedině ty (Pomáda),

Sandy (Pomáda), Staying alive (Horečka so-
botní noci), SOS (Mamma mia), Feeling Good
(Adam Lambert), Angels (Robbie Williams),
Lady Karneval (Karel Gott) a mnoho dalších.

Leoš Krejčí
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Slavné filmové melodie
v klavírních proměnách 
Srdečně vás zveme na koncert z cyklu Litomyšl-
ské hudební večery - Slavné filmové melodie
v klavírních proměnách, který se bude konat
ve středu 21. října 2020 v 19 hodin ve Smeta-
nově domě v Litomyšli.  V podání vynikajícího
klavíristy a improvizátora Jiřího Pazoura zazní
hudební koláže a improvizace na známé i méně
známé melodie ze světové i české filmové
scény, např. Harry Potter, Tenkrát na západě,
Adéla ještě nevečeřela, Tři oříšky pro Popelku,
Titanic, Forrest Gump a další. V druhé části kon-
certu bude klavírista improvizovat na témata
daná publikem. 
Jiří Pazour absolvoval v roce 1991 Konzervatoř
v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír

(Vladimír Topinka). Poté pokračoval ve studiu
skladby na Akademii múzických umění
u prof. Václava Riedlbaucha. Od roku 1995 pů-
sobí Jiří Pazour pedagogicky na Pražské kon-
zervatoři. Jeho činnost je možno shrnout do tří
oblastí - kompoziční, koncertní a pedagogické.
Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních,
komorních i sólových skladeb. Sólová kon-
certní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena pře-
vážně na klavírní improvizaci. Kromě České
republiky vystupoval také v Německu, Polsku,
Francii, Anglii, Holandsku, Švýcarsku, Austrálii
a USA. Jiřina Macháčková

Odhalená pravda
Tato divadelní komedie je výzvou všem ženám
a oslavou ženské síly, která se postaví proti ne-
přízni osudu. The Naked Truth je hra pro ženy,
o ženách, kterou by samozřejmě měli vidět
i muži, pokud ovšem nemají strach! Příběh pěti
žen, které se setkávají ve vesnické tělocvičně
na kurzu pole dance. Ani jedna z nich netuší, co
ji čeká, ale každá má svůj vlastní dobrý důvod
naučit se tančit u tyče: zvýšit si sebevědomí,
získat nebo udržet si muže, vdát se, shodit pár
kilogramů anebo se vydat za vytouženou kari-
érou. I přes nejrůznější dívčí třenice a neshody
se ve chvíli, kdy se jedna z nich dozví krutou
zprávu o svém zdravotním stavu, semknou
a nově nabyté taneční zkušenosti využijí v be-
nefici ve prospěch charitativního projektu. Tato
komedie byla ve Velké Británii uváděna s vel-
kým úspěchem a skvělou odezvou diváků
i kladně přijata odbornou divadelní kritikou. Vě-
říme, že i v případě provedení 23. října 2020 v 19
hodin ve Smetanově domě tomu bude nejinak. 

Leoš Krejčí

Krváčky na Dušičky! aneb beseda se
znalcem hororu Martinem Jirouškem
31. říjen 2020 od 16.00 hodin, v Portmoneu 
Kolportážní romány z konce 19. století se Josefu
Váchalovi staly osudem, jejich jedinečný kolorit,
tajemné chodby, hrobky, únosy, vraždy, spik-
nutí, hluboké lesy a bezedné strže dokázal vtěs-
nat do své stěžejní knihy Krvavého románu.
V podvečer před Dušičkami se pokusíme oživit
jejich tradici, kterou započal Ch. H. Spiess z Bez-
děkova. Pomocí kouzelných ilustrací, barvoti-

sků, pašerů, loupežníků, duchů, mátoh, padlých
žen společně vyvoláme Skalního ducha a jiné
zhejralce z doby Rakouska-Uherska. V Portmo-
neu dnes večer krev cedí znalec hororu Martin
Jiroušek.
Jednotné vstupné 40 Kč. Vzhledem ke kapacitě
omezené na 15 návštěvníků doporučujeme re-
zervaci předem na klimesova@rml.cz.

Hana Klimešová

Koncert Katapultu se překládá
Na základě „vyšší moci“ pandemie Covid–19,
platných mimořádných opatření a restrikcí Ka-
tapult s velikou lítostí oznamuje, že až do konce
roku 2020 nebude vystupovat. Výjimku nedo-
stane ani koncert ve Smetanově domě v Lito-
myšli, který se měl konat 31. října 2020.
Koncert z Nostalgia Tour v Litomyšli nově pře-
kládáme na termín 22. 10. 2021. 
Za současných opatření MZČR není možné ode-
hrát v uzavřených prostorách koncert Katapultu
v takové kvalitě, na jakou jsou fanoušci zvyklí –
koncert plný energie a emocí. Zároveň nelze při

takovém množství lidí, které se na koncertech
Katapultu setkává, zajistit bezchybné dodržo-
vání opatření a neohrozit tak zdraví fanoušků.
Na Katapult chodí všechny generace, včetně
těch nejohroženějších. Katapult není ke svým
fanouškům lhostejný a záleží mu na jejich
zdraví.
Zachovejte prosím Katapultu přízeň, ponechte
si vstupenky jako investici do budoucna. Kata-
pult, až se vrátí na pódia, která znamenají svět,
vám to mnohonásobně zhodnotí. 

Váš Olda Říha

Charitativní
bazárek, letos
už podruhé
Srdečně vás zveme na charitativní prodej oble-
čení, který se bude konat v pátek 23. října
od 13.00 do 17.00 hod. a v sobotu 24. října
od 8.30 do 12.00 hod. ve Vinotéce a vinárně
U Mydláře. Přichystáme pro vás krásné oble-
čení, kterému chceme vtisknout sílu dobra.
Těšíme se, že si společně s námi uděláte radost
novými kousky v šatníku a zároveň pomůžeme
Vojtíškovi i planetě se smysluplnou recyklací.
O veřejné sbírce pro Vojtíška se můžete dozvě-
dět více na FB Nadační fond manželů Pokor-
ných. V případě, že máte v šatníku pěkné
oblečení a chcete ho věnovat na dobrou věc,
můžete ho přinést do Vinotéky a vinárny
U Mydláře kdykoliv od 19. října (maximálně 10 ks
na osobu).  Děkujeme a těšíme se.
Za Nadační fond manželů Pokorných 

Hana Kopecká

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

Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí  byl
schválen a podepsal jej také prezident republiky…
více na: www.consultvk.cz/realitní novinky

LITOMYŠL ZAHÁJÍ – prodej 2 bytových jednotek
propojených a užívaných jako mezonetový byt 6+1
s balkonem . Součástí 2 garáže, 2 sklepy. ÚT plyn,
nová koupelna i kuchyně. Možnost znovu oddělit
a využívat jako samostatné byty 3+1 a 2+1.  Příjemná
lokalita, výhled na zámek. ENB G
Č. 1574                                                Cena: Informace v RK
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 – LÁNY -  prodej částečně vybaveného
bytu 3+kk (129 m2 + půda) se dvěma balkony ve II.NP
prvorepublikové vily. Možnost rozšíření o další
pokoj. Atypické bydlení pro náročné s vlastní zahra-
dou a velkým soukromím. ENB G
Č. 1557                                                     Cena: 4 700 000 Kč
TRŽEK – prodej rovinatého pozemku 1863 m2

na okraji obce v blízkosti Nedošínského háje. Územ-
ním plánem zařazeno do plochy pro bydlení smí-
šené předměstské. Zajímavé místo pro bydlení
i rekreaci mezi městy Litomyšl – Vys. Mýto.
č. 1573                                                  Cena: Informace v RK
LITOMYŠL – prodej zděného bytu 3+1 (78 m2) s bal-
konem ve II.NP zděného domu na ulici U Školek. Byt
je připravený na kompletní rekonstrukci dle Vašich
představ. Klidné místo k bydlení v atraktivní lokalitě.
ENB G  Č. 1564                               Cena: informace v RK
OSÍK – prodej posledních 4 pozemků k bydlení
v nově vznikající zástavbě v centru obce. Výměra
od 1 100 m2 - 1 400 m2. Probíhá  příprava sítí (plyn,
elektřina, veř. vodovod a kanalizace) včetně příjez-
dové komunikace. Výhodná poloha pro bydlení
v blízkosti Litomyšle.
Č. 1534                                                       Cena: 1 200 Kč / m2

LITOMYŠL – PRONÁJEM
• atraktivního bytu 4+kk ve III.NP  domu na Braune-
rově nám. Pokoje na sebe navazují, moderní ku-
chyně i koupelna. Volné ihned. ENB G   Č. 1570      
Cena: 12 000,- Kč + energie
• prodejny 22 m2 na ulici Havlíčkova (za poštou).
Součástí sklad 12 m2, WC. Volné ihned. ENB G
Č. 1563                                  Cena: 7 000 Kč / měsíc
• nebytových prostor 15 m2 pro obchod či kancelář
na Smetanově náměstí naproti poště. Prosklené plo-
chy jako výloha. Volné ihned. ENB G
Č. 1497                                           Cena: 6.000 Kč/měsíc
• bývalé kavárny 140m2 s letním posezením 82 m2

na Smetanově náměstí.  ENB G
Č. 1502                              Cena: první 3 měsíce zdarma
• kanceláře 20 m2 ve III.NP v admin. budově u super-
marketu Albert. ENB G
Č. 1558             Cena včetně energií: 3 600,- Kč/měsíc

Do zubní ordinace
Goldent s.r.o. v Litomyšli 

přijmeme 
paní na úklid.
Nástup dle dohody, úklid vždy 
v podvečerních hodinách 
pondělí-čtvrtek, odpovídající 
mzdové ohodnocení. 
V případě zájmu kontaktujte recepci
na recepce.goldent@gmail.com, 
případně na tel. 737 006 138.



JÍDELNA 
U TOULOVCE
Smetanovo nám. 113, Litomyšl
VCHOD 
Z TOULOVCOVA
NÁMĚSTÍ
otevřeno Po–Pá  8.00–14.30

SNÍDANĚ, SVAČINY,
OBĚDY POCTIVÉ 
ČESKÉ KUCHYNĚ.

Rádi bychom tímto poděkovali Všem kolegům,
kteří se podíleli nebo podílejí na rozvoji firmy
SKM Litomyšl s.r.o. Minulý měsíc jsme měli
možnost se zastavit a zavzpomínat na dobu
před 30 lety, kdy Ing. Roman Staněk a Jan Ku-
bíček zahájili svoji podnikatelskou činnost.
Za tuto dobu firma vyrostla do velikosti, kterou
na začátku nikdo ze zakladatelů nečekal. Nově
firma sídlí v litomyšlské průmyslové zóně. Pra-
cuje se na rozsáhlých i drobných projektech
průmyslové automatizace. Nabízí konstrukci
a výrobu speciálních strojů a automatizovaných
linek napříč průmyslovými odvětvími. Zaměst-
nává odborníky různých profesí. Spolupracuje
s českými i zahraničními zákazníky.
Ceníme si Vaší spolupráce a děkujeme Vám!

Roman Staněk a Lukáš Kubíček
jednatelé SKM Litomyšl s.r.o.

SKM Litomyšl
30 let s vámi
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PR ČLÁNEK

Hledáte zajímavou práci?

Správní rada Evropského školicího centra
v souladu s § 410 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA OBSAZENÍ FUNKCE
ŘEDITEL/ŘEDITELKA
ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ, z.ú.

s účinností od 1. 1. 2021 po provedení přeměny změnou právní formy 
Evropského školicího centra o.p.s., 
se sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, IČ 275 01 485

Místo výkonu práce: město Litomyšl
Termín výběrového řízení: 23. říjen 2020
Předpokládaný nástup do funkce: 1. leden 2021
Jmenování na dobu určitou šesti let s možností se o pozici ucházet znovu.

Požadavky na uchazeče:
• ukončené minimálně středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání 

výhodou 
• trestní bezúhonnost
• nejméně pětiletá praxe v řízení kolektivu
• znalost právních norem v oblasti činnosti a hospodaření obecně 

prospěšných společností, zejména zapsaného ústavu
• všeobecný rozhled v oblastech kultury, vzdělávání 

a spolkového života města a regionu
• aktivní znalost anglického nebo německého jazyka, 

znalost dalšího jazyka výhodou
• řidičský průkaz skupiny B
• vítány zkušenosti s projekty – získávání finančních prostředků 

z fondů EU a grantů
• uživatelská znalost PC

Očekáváme:
• dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti i vystupování
• schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, 

schopnost motivace zaměstnanců
• vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, 

analytické myšlení
• vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích

Nabízíme:
• zajímavá práce v příjemném prostředí
• možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
• odpovídající mzda 

Bližší informace podá:
Ing. Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, 
MÚ Litomyšl, tel. 461 653 311

www.litomysl.cz



The Night´s Joy padesát!
Velice rád bych touto cestou ve zpravodaji
města Litomyšle vyzvednul jednu naši místní
kulturní perličku. Není mnoho hudebních usku-
pení, která se od svého založení po současnost
mohou pochlubit takovou úžasnou historií. 
Letos je tomu padesát let, kdy frontman a ka-
pelník Jiří Georg Mikyska, známý baskytarista
široko daleko, založil se svými kamarády legen-
dární rockovou kapelu The Night´s Joy. O celé
historii po dnešek, vzniku kapely, jejího názvu,
všech možných eskapádách, mejdanech, hrách,
prohrách a veselicích se můžete dočíst na we-
bových stránkách kapely www.thenightsjoy.cz ,
které podrobně v oddělení historie popisuje
sám zakladatel. 
Za tu pěknou řádku let kapelou prošla řada mu-
zikantů, zpěváků, neodmyslitelných kamarádů,
kteří několik generací těší své posluchače a pří-
znivce zprvu „zakázanými“ písněmi a dnes těmi

stejnými, které již skálopevně drží vztyčenou
zástavu rockových evergreenů, které, troufám
si říct, nikdy nezestárnou díky svým nesmrtel-
ným ikonám. Na koncertech se posluchači

mohou těšit interpretací skladeb od světových
legend, jako jsou například Deep Purple, Led
Zeppelin, The Doors, Janis Joplin, Ten Years
After, Cream, Uriah Heep, Jimi Hendrix a dalších.
Současné uskupení hraje nyní 12 let v tomto
stejném složení:  Jiří Georg Mikyska – bassa,
zpěv / Slávek Šešule Šraiter – kytara, zpěv /
Zdeněk Sam Frýbort – bicí, zvuk / Iva Janis Ko-
lářová – zpěv, klávesy / Míra Hajda Hájek – zpěv
/ a šestý člen kapely zvukař Jiří Eyer. 
The Night´s Joy je možné si poslechnout na kon-
certech v Litomyšli a blízkém okolí. Nejblíže
ve Svinné 17. 10. od 15.00 hod. na hřišti a 24. 10.
2020 ve 20.00 hod. v hospodě Na Žabárně
v Nedošíně, kam vás srdečně zvu na koncert
spojený s oslavou 50. výročí založení kapely.
Velice tímto děkuji všem členům kapely, kteří jí
prošli, těm, co už rockují v hudebním nebi, těm
současným a především pak Jirkovi a Slávkovi
za jejich neutuchající a nezničitelný elán, se kte-
rým tu káru s „bednama“ táhnou pořád do-
předu! Miroslav Hájek

Mateřská škola v Líbánkách
- Historie názvu městské části Líbánky
1. září 2020 vznikl  sloučením  I. mateřské školy
(Zámecká) s III. mateřskou školou (Lidická)  sa-
mostatný subjekt „Mateřská škola v Líbán-
kách“.
Zajímal mne původ názvu této městské části
„v Líbánkách“… Proto jsem se obrátila se žá-
dostí na Státní archiv – pracoviště v Litomyšli. 
Informace podaná Státním archivem:
„Po nahlédnutí do mapy Stabilního katastru
města Litomyšle z roku 1839 se domníváme,
že místní část Líbánky je odvozena od pů-
vodně čtyř usedlostí, které tvořily místní část
předměstí Záhraď v extravilánu města. Z pů-
vodní zástavby této místní části se dodnes do-
chovala pouze čp. 44 a 45 (dnes ul. Lidická).
Jediným pramenem k místní části Líbánky jsou

pozemkové knihy, kde bychom sledovali pře-
vody jednotlivých (čtyř) nemovitostí, potažmo
jejich historii. Náhled mapy je dostupný
na https://archivnimapy.cuzk.cz/. Tato lokalita
spadala pod předměstí Záhraď.
Mateřská škola v Líbánkách je sedmitřídní MŠ
(hlavní budova na Lidické ulici má 5 tříd a v Ji-
ráskově ulici je odloučené pracoviště  - 2 třídy
– bývalá dolní budova I. mateřské školy).
Obě budovy  se nacházejí v zajímavých a jedi-
nečných lokalitách města a jsou obklopeny ze-
lení.
Hlavní budova s prostornou zahradou stojí
v klidné části města v blízkosti Černé hory. Děti
mohou využívat k vycházkám přírodní lokalitu
města, sportoviště i historickou část města.

Ukliďme Česko 2020
Pátý ročník, 490 účastníků, 38 uklizených loka-
lit, 25 kilometrů vyčištěných silnic a přibližně 80
pytlů odpadu sebraného z našeho okolí. To je
stručná statistika jedné z největších dobrovol-
nických akcí, která nás letos výjimečně propojila
s miliony účastníků Světového dne úklidu v so-
botu 19. září. 
Škarohlídové si klepou na čelo a ptají se, proč
sbírat odpadky, když se o to mají starat pří-
slušné instituce. Čisté příkopy podél silnic jsou
přínosem, který potěší snad i oko toho, kdo se
občas do odpadkového koše „nestrefí“. Nic-
méně hlavní důvod, proč tuto akci organizovat,
není „uklidit“ Česko, ale „vzdělat“ Česko. Než
říkat lidem: odhazujte odpadky, údržba silnic či

městské služby mají povinnost to po vás uklidit,
spíše chceme vzkázat: normální je odložit
odpad tam, kam patří. A pokud se jednou
do akce zapojí školák, který nasbírá ze škarpy
půl pytle krámů, pak navždy patří mezi ty, koho
vyvézt pneumatiky na Černou horu rozhodně
ani nenapadne. Věříme, že kdyby se o něco po-
dobného pokoušeli jeho rodiče, tak si je do-
vzdělá také.  
Přibližný poměr účastníků 1 dospělý na 4 mladé
lidi nás naplňuje optimismem, že Ukliďme
Česko v Litomyšli svou misi plní. Navíc mnoho
každoročních uklízečů konstatuje, že odpadků
je stále méně a méně. Nějaký ten odpad v ne-
tradiční podzimní termín milosrdně přikryla
podzimní příroda, přesto se těšíme na dobu, kdy
akci budeme moci zrušit.
Na závěr bych rád vyjádřil poděkování, jež patří
všem tahounům, vedoucím, trenérům, učitelům
i rodičům, kteří vědí, že vzdělávání nemusí pro-
bíhat jen v lavicích nebo on-line. A také všem
těm, kteří prolézali křovím za Smetanovým
domem, kopřivami kolem Staré plovárny, brali
vše od Suché po Kozlov, ohýbali záda podél
„pětatřicítky“, nebo třeba nasadili brodičky
a prošli Loučnou půlku Litomyšle. 
Díky! Litomyšl a okolí je i díky Vám skvělé místo
pro život. Jan Vavřín

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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Odloučené pracoviště se nachází v historickém
jádru města v blízkosti zámku, zámeckých
a Klášterních zahrad. Obě místa mají pro děti
velké kouzlo.
Během uplynulého roku proběhly na obou
mateřských školách rozsáhlé rekonstrukce
sociálních zařízení včetně umýváren, byly
zvětšeny prostory ve třídách. Na odloučeném
pracovišti proběhla rekonstrukce výdejny
obědů. Mateřská škola s odloučeným praco-
vištěm je nyní moderní školou, která splňuje
všechny hygienické požadavky. Doufáme, že
bude místem, kde se bude všem dětem i ro-
dičům líbit. 
Tímto bych ráda poděkovala firmě „Stavební
sdružení Boštík“  pod vedením p. Faltyse, která
odvedla velký kus práce. Dále děkuji všem za-
městnancům, kteří uvedli mateřskou školu
s odloučeným pracovištěm po rozsáhlých  re-
konstrukcích do stavu připravenosti na nový
školní rok. 
Dík patří i našemu zřizovateli – zejména panu
starostovi Danielu Brýdlovi, místostarostovi
Radku Kašparovi, vedoucí odboru školství Mi-
ladě Nádvorníkové a panu Kubešovi, který vše
stavebně řídil.

Vítězslava Borovičková, ředitelka školy



Mobilní svoz
nebezpečného
odpadu
Druhy odebíraných odpadů: Akumulátory
(včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené
oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla, spo-
třební chemie z domácností, vyřazené léky,
znečištěné textílie, železné nebo plastové obaly
znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky,
televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Harmonogram svozu
Pondělí  26. 10.:
15.00 - 15.15 Nedošín
15.25 - 15.40 Kornice
16.00 - 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 - 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 - 17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště

Úterý  27. 10.:
15.00 - 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 - 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 - 16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05 - 16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25 - 16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila)

Josef Gestinger

Podzimní svozové akce
biologického odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 12. října do 23. října 2020  na zá-
kladě osobní a písemné objednávky občanů
města pouze odvoz nebo likvidaci biologického
odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve).
Pokud objednatel (může to být i zástupce sku-
piny občanů) potom osobně předá vytříděný
biologický odpad do přistaveného kontejneru
v předem stanovenou dobu pracovníkům Měst-
ských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz

nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel
nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení
kontejneru nenacházely jiné druhy komunál-
ního odpadu, nebo odpad osobně nepředá,
bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku
Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními
pracovníky pro objednávky odvozu biologic-
kého odpadu jsou Emil Vávra, Milan Hlous,
Michal Kopecký, Jana Vybíralová (všichni tel.
461 613 491). Lenka Hladíková
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Řádková inzerce
Nabízím zdarma zeminu. Hlína je čistá a bez ka-
mínků. Lze odebrat i menší množství. T-
608207277 • Koupím gramofonové desky,
mimo vážné hudby, dechovky a lidovky. Děkuji
za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz • Koupím pozemek sta-
vební, případně zahradu vhodnou k zástavbě
RD. Možno i starší domek, vše v Litomyšli. J.
Král, 722 220 706.

Do Litomyšle přijela
Božena Němcová
Je to neuvěřitelné, ale ve čtvr-
tek 17. září zavítala do litomyšl-
ských Klášterních zahrad česká
spisovatelka, vlastenka, ale
především statečná žena.
V rámci Květinové show, kterou
každoročně pořádá Střední
škola zahradnická a technická
v Litomyšli, jsme si připomněli
200 let od jejího narození a ně-
kolika slovy zavzpomínali na její
těžký život, během kterého
dvakrát Litomyšl navštívila. Bo-
žena Němcová sestoupila
z krásně vyzdobeného kočáru,
s kyticí v ruce ji přivítal a usadil
v křesle nakladatel a knihtiskař Augusta.
Po pódiu se procházely postavy z jejich děl, di-
váky zaujala například Barunka z povídky Ba-
bička, ale i nadpřirozené bytosti z pohádek,

které celý život sbírala. Druhá
část příjemného odpoledne,
kdy do krásných květinových
aranžmá dokonce zasvítilo slu-
níčko, patřila již tradičně ukáz-
kám svatebních kytic. Půvabné
nevěsty, elegantní ženichové,
roztomilé družičky a mládenci.
Všechno krásně vonělo, náv-
štěvníci obdivovali, květinami
slavnostně vyzdobenou, sva-
tební tabuli. Šikovné ruce na-
šich studentek zahradnického
oboru pod vedením zkušených
floristek dokáží obdivuhodné
věci. Potvrzoval to mohutný

potlesk velkého počtu diváků. Těšíme se
na příští září a už přemýšlíme, jaké téma bude
mít Květinová show 2021, a to již její 19. ročník!      

Hana Honzíková

Tým Dvě a půl chlapa ze ZŠ U Školek
úspěšně čelil nové výzvě
Na jaře jste se v Lilii mohli dočíst, že tým Zá-
kladní školy U Školek zvítězil na plné čáře nad
všemi ostatními týmy Čech a Slovenska v online
prezentování. 
17. září čekalo tým ještě velké Grand finále
na Masarykově univerzitě v Brně, aby předvedli
nově zpracované téma živému publiku.  Posta-
vit se s připravenou prezentací před plný sál
a zvládnout ho „umluvit“ bez mikrofonu, už to
vyžaduje notnou dávku odvahy. Emičce Mrkvič-
kové, Nikče Šplíchalové a Honzovi Soukupovi se
to povedlo bravurně a tím se nominovali spolu
se sedmi dalšími nejlepšími týmy do odpolední
části finále. Tam pro ně připravili organizátoři
nečekanou výzvu. Dostali prezentaci tvořenou
z devíti nesourodých fotek a 60 minut na vy-
myšlení mluveného projevu s pointou.  A aby
toho nebylo málo, jednotlivé slidy byly navíc ča-
sované po 20 sekundách. Popasovali se s tím

skvěle a za svůj výkon dovezli do Litomyšle
bronzový pohár. Klobouk dolů, takový výkon
svědčí o tom, že již jsou opravdu Mistry v pre-
zentování! Srdečně gratulujeme!

Miroslava Jirečková

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Evropský týden mobility a Lito-
myšl chodí pěšky • Zasedání zastupitelstva •
Konec babího léta 2020 byl ještě veselý • Bělo-
ruská historická vlajka na Smetanově náměstí
• Litomyšlské dvorky • Litomyšlská veselice •
Formanský den •

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Najdete nás také
na facebooku!



Ohlédnutí 
za 3. Spacák párty  
Dne 5. 9. 2020 proběhl již 3. ročník litomyšlské
Spacák párty. Sobota pro nás byla „olympijská“,
jelikož byla plná vrcholných zážitků. Od prvního
ročníku má Spacák párty vzrůstající tendenci 
v kvalitě jak vystupujících umělců, volnočaso-
vých aktivit, tak workshopů. Letos jsme do-
konce pokořili i neúprosný déšť, jemuž se naši
pohodu nepovedlo překazit. Za to vše můžeme
jen děkovat a jsme velice rádi.
Nadále si však zachováváme ten poklidný, od-
počinkový a přátelsky nenucený ráz, na který
jsme od začátku plánování této akce dbali. To
vše je podtrhnuto a umocněno tematickým mo-
tivem – spacákem. Rádi bychom lidem ukázali,
že v této uspěchané a složité době je potřeba
„zvolnit“. A právě pro tuto chvíli tu byla naše
Spacák párty, kde lidé prožili příjemné odpo-
ledne a večer dle svého gusta v nádherném
prostředí dominanty města Litomyšle – stát-
ního zámku. Děkujeme „spacákovým duším“ za
to, že nás podporují a jsou nedílnou součástí
naší akce a hlavně děkujeme rodině, přátelům
a „spacákové rodině“ za podporu při realizaci
tohoto projektu a za to, že do toho jdou s námi
každý rok. Mějte se spacákově.

Martin Pelikán, foto: Ivan Krejza
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Hrajeme si
na školu 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním
životním mezníkem a vy, rodiče, máte možnost
svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním
se připravit na to, co vás od září čeká.
Zveme vás spolu s vašimi dětmi na společná
setkání, jejichž cílem je nastínit dětem hravou
formou školní práci, rozvíjet jejich schopnosti a
dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí
školní výuky. Procvičíme si jemnou motoriku,
grafomotoriku, sluchové vnímání a paměť, pro-
storovou pravolevou orientaci, matematické
představy a mnoho dalšího.
Pokud máte zájem, aby se vaše dítě tohoto pří-
pravného „minikurzu“ zúčastnilo, napište na e-
mailovou adresu reditel@skoluskol.cz, případně
volejte na tel. číslo 737 560 432.  
Setkání jsou určena pro všechny děti, které se
chystají od září 2021 do školy. Těšíme se na vás
v učebnách 1. stupně ZŠ U Školek Litomyšl.  
Termíny setkání: 14.10. 2020, 11.11.2020, 9.12.
2020, 13.1. 2021, 10.2.2021 a 17.3.2021
Vzhledem k současné epidemiologické situaci
vás prosíme, abyste dodržovali námi stanovená
pravidla, tedy doprovod dítěte maximálně jed-
nou osobou v roušce a včasný příchod.
Sledujte prosím webové stránky školy www.li-
tomysl.cz/2zs pro případ, že by musela být
lekce zrušena. Za pedagogy ZŠ U Školek

I. Bartošová a D. Beníšková

Měsíc náborů dostal 1*

Ve středu 9. září proběhla na stadionu Jiskry Li-
tomyšl pod záštitou Fotbalové asociace České
republiky (FAČR) akce s názvem Měsíc náborů.
Pro děti předškolního a školního věku bylo
na travnaté ploše připraveno 11 stanovišť, kde
si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet různé po-
hybové aktivity. Ať už střelbu na branku, přeta-
hovanou lanem, házení obručí na kužel, ale
třeba i hon na jelena, vymalovávání obrázků
a mnoho dalších dovedností. Měsíc náborů měl
u dětí velký úspěch a úsměv na jejich tvářích byl

odměnou těm, kteří plánovanou akci připravo-
vali.
Děkujeme tímto všem ( i slečnám z pajdáku :-)),
kteří se na této akci organizačně podíleli,
a i těm, kteří se této akce zúčastnili, konkrétně
MŠ v Líbánkách a ZŠ Zámecká.
Věříme, že příští Měsíc náborů navštíví ještě
více dětí ze všech litomyšlských školek a škol
a že překonáme letošní návštěvnost - 114 spo-
kojených účastníků.

Za tým měsíce náborů Tonda Hloušek



Ukliďme Česko
s Nadějí 
Náš nízkoprahový klub se znovu také zúčastnil
akce Ukliďme Česko. Celorepublikově se konala
19. 9. 2020. My jsme se vydali na úklid trochu
s předstihem ve čtvrtek 17. 9.
Dětem i nám jsme navlékli rukavice, dali pytle
na odpad a vyrazili na dětské hřiště nad Nadějí
a do parku na Jiráskově náměstí. Tuto akci jsme
pojali jako záchranáři planety, kteří chtějí udržet
naši zemi čistou pro nás i pro další generace.
Děti soutěžily o to, kdo nasbírá nejvíce od-
padků. Zápal dětí byl opravdu obrovský. Všichni
chtěli vyhrát. Pohled na nekonečné množství
nedopalků od cigaret byl ale opravdu děsivý.
Opravdu jsme byli překvapení, kolik nepořádku
člověk na veřejném místě najde. 
Snažili jsme se motivovat děti k tomu, aby ja-
kékoliv odpadky vyhazovaly do košů nebo
do kontejnerů na tříděný odpad. Jsme vděční
p. Vavřínovi a dalším lidem, kteří se organizací
této akci v Litomyšli zaobírají. Příští rok se zase
velmi rádi zapojíme.

Za tým Klubu Naděje, Edita Stráníková

Žáci ZŠ U Školek
uklízeli Litomyšl
V pátek 18. září se naše škola zapojila do akce
Ukliďme Litomyšl. S nadšením do toho šly
všechny třídy. Děti se do úklidu pustily se vší
vervou a hledaly vše, co do přírody nepatří.
Především u malých dětí byla zábava je sle-
dovat. Jakmile jeden něco našel, hned se
všichni kolem shlukli, čím větší a originálnější
nalezený předmět byl, tím měli větší radost. 
Není pochyb, že toto je to správné učení, jak
se chovat v přírodě. Určitě si děti více roz-
myslí, než něco venku vyhodí...
Děkujeme panu Janu Vavřínovi z Generace 89
za zorganizování této smysluplné akce a pře-
jeme si, aby se v budoucnu všichni chovali
tak zodpovědně, že tato akce nebude vůbec
třeba.

Za ZŠ U Školek Ilona Krejbychová

20

Tenisový kemp 2020
Ve dnech 17. - 21. 8. 2020 pořádal náš klub již
4. ročník tenisového kempu. Ve vedení a orga-
nizaci došlo ke změně. Vedoucím kempu byl Mi-
roslav Suchý s kolektivem trenérů – Nikola
Ondráčková, Pavel Vopálka, David Kolář, Stani-
slav Brůna, Martin Klejch a kondici vedla Klára
Dostálová. Kempu se zúčastnilo 30 dětí  -  od 3
až do 14 let. Nejmladší se poprvé setkali s teni-
sem a ti starší si vylepšili tenisové dovednosti. 
Počasí nám úplně nepřálo, a tak jsme díky
vstřícnosti Tomáše Těšínského ze Sportcentra
mohli využívat nafukovací i pevnou halu. Ale
kemp nebyl jen o tenise, v průběhu týdne si byly

děti zahrát fotbalgolf a navštívily místní plo-
várnu, kam také chodily celý týden na oběd.
Poslední den byl ve znamení závěrečného tur-
naje. Skupinu mladších vyhrála Natálie Hege-
rová a skupinu soutěžních hráčů Eliška
Slavíková. Všem, kdo se na průběhu úspěšného
kempu podíleli, patří velké poděkování. 
V roce 2021 plánujeme pořádat další ročník, ter-
mín bude uveřejněn na našich webových strán-
kách (www.tclitomysl.cz), kde mimo jiné najdete
i mnoho fotografií z letošního ročníku.

Za Tennis club Miloslav Slavík, jednatel

Triatlon – „Co závod, to bedna“
Triatlonové závody patří k létu a naštěstí vět-
šina lokálních, ale i republikových závodů na tu-
zemské scéně, již proběhly v původních nebo
náhradních termínech. 
Místní oddíl nelenil a objevil se téměř na všech
lokálních závodech a nevynechal ani velké zá-
vody českého poháru. Srpen byl odstartován
na Ironmanských tratích (3,8-180-42,2) na Slo-
vensku v Piešťanech, kde se bojovalo o republi-
kové tituly. Pavel Pešek obsadil 10. místo
v kategorii elite a jeho týmový parťák Roman
Pittner bral 7. pozici v rámci věkové kategorie.
Tentýž víkend se závodilo v nedalekém Ústí nad
Orlicí, kde vybojoval skvělé 8. místo Jaroslav
Havran.
Následně proběhl již tradiční Triatlon Litomyšl
v Nedošíně, kde Pavel Pešek opanoval hlavní
závod, Roman Pittner vyhrál na poloviční trati
a týmová štafeta ve složení Pavel Münster a Ja-
roslav Teplý také nenašla přemožitele.
Následoval sprint triatlon Krucemburk na ryb-
níku Řeka u Hlinska, kde celý závod opanoval
Pavel Pešek a top 15 uzavírá Jaroslav Havran.
Závěrečný prázdninový víkend se jel tradiční
páteční Decimuž a pro Jardu Havrana to zna-
mená nejlepší výkon i umístění na Decimuži a je
celkově pátý a získává druhé místo mezi třicát-

níky. Jarda Teplý rovněž podává životní triatlo-
nový výkon a obsazuje celkově 11. místo a je
bronzový mezi čtyřicátníky.
Následující den se vaří voda na Pilské nádrži
v podobě republikového šampionátu na 1/2
Ironmanu (1,9-90-21,1), kde si pro skvělé umís-
tění dobíhá Pavel Pešek, končí na 18. místě
a v rámci kategorie je na 3. místě. Týmový par-
ťák Roman Sedláček je také medailový a obsa-
zuje ve své kategorii skvělé 2. místo.
V září nás ještě čeká MČR v duatlonu a nejob-
sazenější český triatlon Czechman.

Text a foto: Pavel Pešek

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA

Rekonstrukce komínů
Čištění komínů
Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
Vložkování komínů
Frézování komínů

Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz

•
•
•
•
•

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme:

• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel
• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 

• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG

• renovace zažloutlých světlometů
• roční prohlídky – diagnostika 

• příprava na STK, odvoz na STK
mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Pešek třetí na
MČR v duatlonu
V nedalekém Žamberku proběhl již třicátý roč-
ník veleúspěšného duatlonu (5 km běh, 20 km
cyklistiky, 3 km běh), který hostí také několik let
mistroství republiky. Pořadatelé již týden před
startem hlásí naplněnou kapacitu (150 startují-
cích v hlavním závodě) a mezi nimi i několik zá-
vodníků z místního SBR TRI-TEAM LITOMYŠL.
Nejvyšší cíle si kladl Pavel Pešek a jeho výkon
byl odměněn bronzovou medailí a vítězstvím
v kategorii muži 24-39 let. Pouze dva závodníci
U23 se dostali do cíle rychleji.
„Před závodem jsem se cítil dobře připraven
a věřil v kvalitní výkony v obou disciplínách,
které se mi daří předvádět celou sezónu.
Po prvním běhu jsem se pohyboval těsně
za čelem závodu, které se mi podařilo rychle
dojet, a zbytek cyklistiky absolvoval v tříčlenné
vedoucí skupince. Náskok se nám podařil udr-
žet, a tak se o celkovém pořadí rozhodlo v zá-
věrečném běhu. Lehké křeče mě však vyřadily
z boje o vítězství, ale i tak jsem uhájil celkové
třetí místo, což považuji za velký úspěch.“

Text a foto: Pavel Pešek

Podzimní sportování na „modré” 
I když většina soutěží pro žáky škol je zrušena,
jedna z mála se uskutečnila. Ve dnech 4. – 5. 9.
se již po jedenácté konalo republikové finále
Odznaku všestrannosti a prvně s účastí naší
školy. Letos žáci a školní týmy na republikové
finále postupovali díky svým výsledkům ze
škol. Z naší školy se do Brna nominoval žák 6.
třídy Jan Kabrhel. Na finále jsme jeli s předsev-
zetím si zazávodit, užít výbornou atmosféru
a vydat ze sebe co nejvíc. Během dvou závod-
ních dní děti absolvovaly deset disciplín, které
prověří jejich obratnost, rychlost, sílu a vytrva-
lost. Honza si vedl skvěle. Disciplínu za disciplí-
nou stoupal ve výsledkovém žebříčku. Dosáhl
neočekávaného úspěchu. Ve své kategorii
v konkurenci dalších třiceti dvou závodníků
skončil na 4. místě. Pro mě to byl krásný zážitek
a doufám, že Honzův výkon bude pro děti
z naší školy motivací k tomu, aby samy chtěly,
pracovaly na sobě a třeba se s nimi do Brna
ještě někdy podívám. My tělocvikáři se budeme
snažit jim k tomu vytvořit co nejlepší podmínky.
Když situace dovolí, mohou se o přestávkách
přitahovat na hrazdách, hrát stolní tenis, trefo-
vat se na koš či zahrát si fotbálek na malé
branky.  
Sazka olympijský víceboj, organizátor Odznaku
všestrannosti, pro letošní rok zavádí novinku.
Disciplíny odznaku všestrannosti se otevírají
veřejnosti. Svoji zdatnost tak mohou rodiče po-
rovnávat se svými dětmi či se slavnými osob-
nostmi a profesionálními sportovci. Abychom
šli našim žákům příkladem a třeba je i motivo-
vali k zlepšování svých výkonů, rozhodli jsme
se s kolegy tělocvikáři do akce zapojit a plníme
disciplíny s našimi žáky v rámci tělocviku.  
V červnu jsme přihlásili naši školu na akci:
T-Mobile olympijský běh. Termín připadl na

středu 16. 9. Naše plány o realizaci celé akce
jsme museli uskromnit s ohledem na situaci,
ve které se nacházíme. Proto běhali společně
pouze žáci jednoho ročníku. V kulisách krás-
ného babího léta a naší školy startovaly děti
na okruh dlouhý 500 m. „Druhostupňáci”
zdatně zvládli okruhy dva. Na startu i v cíli
vládla pohodová rodinná atmosféra, žáci běhali
ze všech sil a nenašel se nikdo, kdo by běh
úplně vypustil. 

Ráda bych napsala, že nás ve středu 30. 9.
čeká  „Trénink s olympionikem”, který jsme si
vysloužili díky úspěšnému plnění disciplín Od-
znaku všestrannosti. Byli jsme vylosováni
z osudí, do kterého se dostanou školy, jejichž
více jak sedmdesát pět procent žáků splní
všech deset disciplín. Rozhodli jsme se tuto
akci odvolat, jelikož její realizace by byla
s ohledem na všechna opatření komplikova-
nější a doufáme, že jaro bude příznivější a my
si přítomnost olympionika u nás ve škole
naplno užijeme. Zuzana Veselíková 



Plavání
s Vasrmánkem
o víkendu
i ve všední den
Chcete, aby se vaše dítě naučilo plavat? Chcete
se spolu smát a radovat?
Pojďte plavat s plaveckou školou Vasrmánkem.
Dopřejte svým dětem i sobě společný čas, který
strávíte zábavnou formou aktivitami ve vodě -
od zvykání si na vodu a získání citu pro vodu
u nejmenších dětí až po výuky plaveckých způ-
sobů dětí batolecího a předškolního věku. Cílem
plavání je otužování, nácvik a postupné zdoko-
nalování nejdříve základních plaveckých doved-
ností, později plaveckých pohybů a nakonec
plaveckých způsobů. Výuka probíhá hravou, cit-
livou a nenásilnou formou napodobování rodičů
a instruktorů, a to za doprovodu básniček a pís-
niček. Do kurzů je možné se hlásit od 6 měsíců
do 6 let. Děti jsou do skupin rozděleny podle
věku a pokročilosti. Přijímáme přihlášky do zim-
ního bloku, který začíná již 31. října 2020.
Plaveme každou sobotu dopoledne a nově plá-
nujeme otevřít kurz ve všední den odpoledne
pro batolátka a děti předškolního věku v Měst-
ském bazénu v Litomyšli. Rezervace na tel. 739
627 214, 777 113 173, vasrmanek@post.cz.
Těšíme se na Vás. Iva Sedláčková

Tradiční soustředění litomyšlských
karatistů letos netradičně
Letošní soustředění bylo pro litomyšlské kara-
tisty poněkud netradiční, když jsme poprvé
po 30 letech nejeli do Budislavi, kde jsme se kaž-
doročně setkávali s naším spřáteleným liberec-
kým oddílem, nýbrž jsme zůstali doma.
Provozovatel tábora totiž nedokázal splnit ná-
ročné podmínky ohledně mimořádných opatření
v době covidové. Soustředění nakonec stejně
proběhlo, jen jsme ho uspořádali formou pří-
městského tábora.
Sraz účastníků byl každý den v 8.00 hod. u haly
Jiskra, konec pak v 18.00 hod., to celé od soboty
do pátku. Naším dojo se stal stadion nebo les
Černá hora. Tréninky probíhaly 3x denně, ale
i na zábavu se dostalo. Náš program doplnily
jak úpolové hry, tak i takové, při kterých se nám
vařily mozkové závity. Také jsme se od našeho
trenéra a zakládajícího člena Jiřího Smékala do-
zvěděli něco málo o historii našeho oddílu, jak
trénoval v kolébce karate-do na Okinawě nebo
jak správně složit karate-gi (kimono).
V úterý jsme se vypravili do Hradce Králové
na hřiště Gladiator Race, kde jsme si vyzkoušeli
různé překážky i kolektivní spolupráci na nich.
Závěrem i malý závod včetně plazení se bahnem.
Odměnou nám byly medaile i obdivné pohledy
ostatních návštěvníků, kteří se ptali, odkud jsme,
že tak dobrý tým tam ještě neviděli. Někteří malí
bojovníci totiž zvládali překážky s neuvěřitelnou
lehkostí, a to třeba i malí předškoláci.
Další aktivitou, kterou jsme ozvláštnili každo-
denní třífázové trénování, bylo slaňování. Není to
jen tak, spustit se na laně z výšky, někteří měli
zpočátku velký respekt, ale i to nás karate učí -

překonat strach a překonat sám sebe. Všichni
jsme to zvládli, a dokonce se nám to zalíbilo.
Závěrem soustředění některé bojovníky čekaly
zkoušky na první, tedy bílý pásek (8. kyu), pří-
padně na žlutý pásek (7. kyu). Po náročném
týdnu to nebylo lehké, síly docházely, ale všichni
zkoušku složili úspěšně. Nejen pro ně potom
na úplný závěr byla odměnou nekonečná porce
cukrové vaty. Soustředění uběhlo jako voda
a zjistili jsme, že i takto formou příměstského tá-
bora ho lze uspořádat. Nicméně pevně věříme,
že příští rok už to bude zase naše oblíbená Bu-
dislav, kam se vypravíme.
A kdoví, třeba tam budete s námi. Pokud byste
se chtěli podívat na naše tréninky a nasát atmo-
sféru tohoto krásného bojového umění, rádi vás
přivítáme. Stačí si vzít něco pohodlného na sebe.
Cvičíme v pondělí, středu a pátek, malé děti
od 15.30 hod. v hale Jiskra, velké děti a dospělí
od 17.30 hod. na 2. ZŠ. Bližší informace najdete
na www.karate-litomysl.cz. Jiří Smékal
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Atletické
okénko
V září skončily letos omezené soutěže družstev.
Nižší počet kol, nikdo nepostupuje ani nesestu-
puje, některým chybí motivace, někdo se po-
týká se zdravotními problémy, tradiční školní
soutěže byly zrušeny, což se projevuje i v žá-
kovských soutěžích. Muži zakončili 2. ligu 3.
kolem v Jičíně bez některých opor, letos opět
vyhrála Čáslav a naše 3. místo je úspěšné. Málo
početné družstvo dorostenek závodilo v Novém
Městě nad Metují, T. Kladivová byla druhá
ve výšce (149), L. Sršňová třetí v dálce (476). Ža-
ctvo mělo poslední kola v Ústí nad Orlicí, nejvíce
bodů tradičně získali v bězích Tringela a vrzích
Voříšek, u děvčat na 800 metrů Suchánková
a Šmejdová, v oštěpu Tomšů. Chlapci byli
úspěšnější na 6. místě, děvčata skončila desátá.
V mladším žactvu tomu bylo naopak, žákyně
skončily druhé a chlapci třetí. Do krajského fi-
nále postupují pouze mladší děvčata. V Lito-
myšli se uskutečnilo utkání přípravek, chlapci
i děvčata absolvovali celý čtyřboj, jednotlivé vý-
kony se bodují a pro družstvo se sčítají body
čtyř nejlepších z každého oddílu, soutěž jednot-
livců vyhrála s převahou naše Kotyzová a mezi
chlapci obsadili M. Jůza a R. Čáp první dvě
místa. Bohaté byly i soutěže jednotlivců, v Lito-
myšli jsme opět pořádali mistrovství republiky
veteránů ve vícebojích, seniorům se v Litomyšli
líbilo, zvítězil opět domácí I. Strnad, který vyhrál
i v soutěži ve výšce na MR v Pacově. M. Vilček
se zúčastnil Akademického mistrovství ČR
v Brně (4. v kladivu) a rovněž Mistrovství repu-
bliky do 22 let v Jablonci nad Nisou. Zde obsadil
7. místo v osobním rekordu 53,58, rovněž v kla-
divu. Pokračujeme v pořádání pravidelných at-
letických pondělků, které jsou příležitostí
především pro žactvo, ale mají již místo v celo-
státní termínovce, takže kromě domácích zde
v září závodili i atleti z Ústí nad Orlicí, Hvězdy
Pardubice nebo Sparty Praha. Petr Jonáš
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Cyklovýlet sportovní třídy 
se vydařil na jedničku

Krásné slunečné počasí jako dělané na výlet.
Takové bylo pondělí 21. září a druháci ze spor-
tovní třídy ZŠ T. G. Masaryka vyrazili na kolech
směr Trstěnice. Společně s rodiči čítal peloton
37 členů a velký zájem o tuto odpolední akci
nás velmi potěšil. Vyrazili jsme přes Benátky
a Čistou až do Trstěnice, kde byly pro děti při-
pravené zmrzlinové poháry na doplnění ener-
gie před zpáteční cestou. Po zhruba 2,5 hodině
jsme všichni v pořádku přijeli do Litomyšle
s pocitem příjemně stráveného odpoledne.
Na jaro chystáme další společnou akci, tento-
krát bez kol, ale to je zatím překvapení pro děti
i rodiče.

Tento cyklovýlet nás jenom utvrdil v tom, že
projekt sportovní třídy má smysl a těší se
zájmu dětí i rodičů. Ostatně na 24 druháků na-
vázal přibližně stejný počet nových prvňáčků,
kteří od 1. září také navštěvují sportovní třídu.
Příští rok budeme otvírat sportovní třídu již po-
třetí, a tak pokud máte doma předškoláka, co
se rád hýbe, můžete se přijít podívat třeba
na den otevřených dveří. Více informací
na webu www.3zslitomysl.cz.
Nyní si jenom přejme, abychom mohli sporto-
vat s dětmi i nadále a situace kolem pandemie
nám nezavřela tělocviky a sportoviště. 

Martin Šorf, foto: Štěpán Heger

A jde se na věc!
Nejistá doba potřebuje svoje jisté cíle. Po létu
přichází podzim a s ním i začátek hokejové se-
zony. Pravda. Vše nešlo podle obvyklých zvy-
klostí a přání realizačního týmu, ale přesto
můžeme říci, že se hrát bude.
Pravdou však je, že příprava se neuskutečnila
přesně podle představ trenéra A týmu. Krátce
po prvních přátelských zápasech  postihla tým
nemilá událost, když se jeho část a také další
lidé z oddílu dostali do karantény. „Znamenalo
to pro nás vypnutí celého klubu na tři týdny.
Příprava a začátek sezony tak dostaly jiný scé-
nář. Na led jsme se dostali se zpožděním a tím
pádem jsme požádali i odložení prvních dvou
zápasu. Po dlouhé pauze jsou kluci natěšení,
takže všechno zlé je pro něco dobré,“ řekl trenér
A mužstva Jakub Bažant. 
Soutěž pro hráče Litomyšle začíná 2. října
v Chotěboři. Následují pak venkovní zápasy
ve Světlé nad Sázavou a v Poličce. První domácí
utkání by se mělo uskutečnit v neděli 11. října
proti Hlinsku. Vše samozřejmě závisí na zdra-
votní situaci týmu a hygienických opatřeních
nařízených vládou.  Aktuální informace budou
k dispozici na stránkách klubu www.hclito-
mysl.cz a facebookovém profilu.
V současné době není možné říci, zda a za ja-
kých okolností se budou hokejové zápasy hrát.
„Naším cílem je zabezpečit vstup co největšímu
počtu fanoušků na stadion za předpokladu do-
držení hygienických zařízení. Přál bych si, aby
se sezona dohrála s co nejmenšími problémy
a hlavně, abychom byli všichni zdraví,“ dodal
manažer klubu Martin Vandas. Petr Šilar
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Jezdci Orion týmu uspěli v Opatově...
Předposlední dějství MMČR v motokrosu vidělo
20. září asi 3 tisíce spokojených diváků
na pěkné rychlé dráze v Opatově u Svitav. Tým
Orion Racing Litomyšl zde byl v domácím pro-
středí, dorazilo hodně našich příznivců, kteří
kolem trati vytvořili skvělou atmosféru. No a zá-
vodníci Orionu se opravdu v Opatově vytáhli
k maximu, neboť třikrát opanovali stupně ví-
tězů, což byl letošní nejlepší týmový výsledek!
Nejprve zajela dobře v ženské kategorii Bára
Laňková, která spolehlivě brala třetí pozici -
průběžně je po šesti kláních stále druhá za Kris-
týnou Vítkovou (Yamaha Čepelák RT). Letošní
juniorská kometa Petr Rathouský (viz foto) řá-
dila v kubatuře MX2. Petr už minule v Pacově jel

výborně, ale měl smůlu, tady si to vynahradil
a po bojovném výkonu bral celkově stříbrnou

Vítězný vstup kadetů Adfors
Basket Litomyšl do soutěže
Družstvo starších žáků U15 bojovalo v loňské
předčasně ukončené sezoně v extralize o po-
stup na Mistrovství ČR. Nedohrání soutěží však
zapříčinilo, že se před prázdninami nekonaly
tradiční kvalifikace o postup do celostátních li-
gových soutěží. Kluci již poskočili do věkové ka-
tegorie U17 a jediná soutěž, do které mohou tím
pádem zasáhnout, je Nadregionální liga kadetů.
Ta odstartovala v sobotu 19. září v městské
sportovní hale, kde jsme hostili tým z Vysoké
nad Labem.
První duel jsme měli od začátku do konce pod
kontrolou. Na hřišti se prostřídalo všech 12
hráčů a je skvělé, že každý zaznamenal nějaký
koš. Nakonec z toho byla pohodová výhra
88:47. To druhý zápas přinesl mnohem větší
drama. Nejlepší hráč soupeře se rozehrál k dob-
rému výkonu a my ho jen těžko zastavovali.

K tomu přišel velký útlum v útoku, kde jsme se
často uchylovali ke střelbě z dlouhé vzdále-
nosti, avšak s velmi nízkou úspěšností. Hosté
vycítili šanci, hráli v úzké rotaci a po třech čtvr-
tinách bylo skóre vyrovnané 40:40. Vstup
do závěrečného dějství nám ale vyšel výborně,
když jsme pětiminutový úsek vyhráli 13:2, a tím
de facto rozhodli o našem vítězství, které se ale
nerodilo vůbec snadno.
Kluci viděli, že nelze podcenit nikoho a že výsle-
dek prvního zápasu nemusí znamenat vůbec
nic pro průběh toho druhého. Navíc nelze spo-
léhat pouze na útok a střelbu, která někdy padá
a jindy nikoliv. Každý zápas musíme odmakat
především v obraně, což se dnes docela dařilo,
ostatně v obou duelech jsme udrželi soupeře
pod hranicí 50 bodů, a to je dobrá vizitka pro
naši defenzívu. Martin Šorf, předseda klubu

příčku, což je jeho životní výsledek v motokro-
sové kariéře! Jeho týmový kolega Jonáš Nedvěd
byl v první jízdě šestý - do druhé rundy ovšem
kvůli zranění nenastoupil. Veteránský král Petr
Bartoš potvrdil své kvality, když jednoznačně
dvakrát projel cílem první. Letos Bartoš jako je-
diný z veteránů ve startovním poli - ještě navíc
zvládá závodit i v nejsilnější třídě MX1 a divá-
kům ukazuje, že stále umí prohánět věkem da-
leko mladší soupeře, což potvrdil i zde sedmým
- respektive desátým místem!
Hostitelem finálového podniku MMČR jednot-
livců budou 4. října Petrovice u Karviné, no
a po roce proběhne ještě zápolení tříčlenných
družstev - 11. října opět v Dalečíně. Petr Kovář 

Letiště Vlkov u Litomyšle „Dnes létáme pro vás“
Jako každoročně uspořádal Spolek leteckých
modelářů Litomyšl 22.8.2020 modelářský den
na letišti ve Vlkově. Předpověď našich profesi-
onálních meteorologů nebyla na odpolední ho-
diny nejlepší. To zřejmě odradilo část pilotů,
kteří se k nám chystali. I tak se ale sešlo 17 pi-
lotů s více jak třiceti modely. Bylo polojasno, do-
poledne se slabým jihovýchodním větrem, který
se odpoledne změnil na mírný severozápadní,

teplota byla cca 26°C Účastníky přivítala
na krátko posekaná a připravená plocha letiště.
To je vizitka našeho správce letiště Roberta Go-
gola. Po brífinku v 10.30 hod. se začalo létat.
Každý pilot po vyplnění údajů o svých modelech
a podepsání prohlášení o sjednaném pojištění
obdržel poukázku na občerstvení. Od 13.30 hod.
začal komentovaný program, který jako obvykle
obstarával Honza Pavliš. Na setkání tohoto

druhu je nejlepší to, že je možno vidět modely
letadel různých druhů a kategorií, takže diváci
mají možnost zhlédnout od každého něco. Jirka
Petr z klubu Moledo přijel opět se svojí čtyřmo-
torovou B-17 o rozpětí 4,4 metru. Létání u nás
si opravdu užíval, v průběhu celého dne stačil
letět pětkrát, přičemž ten poslední let byl již
stým startem této krásné makety. Na své si při-
šli i větroňáři, vlečné stroje pilotovali domácí

Jarda Tupec s Capem Martin Hynek z RC teamu
Vysoké Mýto se svým Bivojem. Martin kromě
vlečné představil i jediný turbinový model naší
sešlosti – Turbinátor poháněný turbinou Swiwin
80. K vidění byly i soutěžní makety kategorie
F4H Hawker Tomkit, Beagle A 109 Miroslava
Falty a Zlín Miroslava Košťála. Petr Dvořák udi-
voval přítomné svým samokřídlem o rozpětí
pouze 560 mm s pohonem elektro a váze 330
gramů. Model létá rychlostí 200-300 km/hod.
Doba letu je pouze 90 sekund, ale stojí to za to.
Nakonec se nepříznivá předpověď nepotvrdila,
a tak udělal chybu každý, kdo nepřijel. Menší
množství diváků bylo ovlivněno větším množ-
stvím jiných sportovních a kulturních akcí v Li-
tomyšli a okolí, které se konaly ve stejném
termínu. A tak se v řadách diváků objevovali
hlavně skalní příznivci modelaření. Létalo se
celé odpoledne. Dík patří všem účastníkům,
kteří k nám přijeli předvést své modely. Podě-
kování zaslouží i všichni členové SLML, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu našeho letec-
kého dne.

Za Spolek leteckých modelářů Litomyšl
Petr Janoušek


