
Známe přesný program 
63. Smetanovy Litomyšle

Organizátoři zveřejňují program týden po ozná-
mení předpokládaného vývoje rozvolňování
mimořádných opatření v kultuře. Ta za do-
držení přísných hygienických podmínek umož-
ňují zaplnit až 50 % kapacity koncertních sálů.
„Klesající trend počtu nakažených je nadějný
a připravované balíčky pro rozvolňování by
mohly návrat diváků umožnit. Jde jen o čas,
i proto jsme zvolili pozdější termín festivalu
a verzi programu, která je především koncen-
trovanější. V jedenácti dnech nás čekají často

tři pořady denně, návštěvníkům tak slibujeme
opravdový maraton živé hudby a hudebníkům
nenahraditelnou radost z živého potlesku,“
uvedl ředitel festivalu Jan Pikna.
Program festivalu se stejně jako v minulém
roce musí nakonec obejít bez účasti zahranič-
ních souborů.  „Přestože byla uzavřena řada
smluv o jejich vystoupení, nemůže ani jedna
strana trvat na jejich dodržení. Vždyť se stále
ještě nacházíme v situaci, kdy nejsou například
jasné podmínky návratu do vlasti umělců,” jme-

Kultura 
v Litomyšli
opět ožívá
Díky rozvolňování opatření proti šíření
covid-19 opět ožívá kultura ve městě. Na
tento měsíc je naplánována řada akcí, kte-
rým jsme rádi na stranách 13 až 19 poskytli
prostor.
Po měsících nucené pauzy se také na
stránky Lilie vrací Kalendář akcí v podobě,
na který jste byli léta zvyklí. Pokud na letní
měsíce plánujete kulturní, společenskou či
sportovní akci a chcete o ní dát zdarma
vědět v Lilii a na webu města www.lito-
mysl.cz, stačí nás kontaktovat na adresách
uvedených v tiráži na poslední straně to-
hoto vydání.
A na závěr dobrá zpráva, víkend v Litomyšli
opět začíná již ve čtvrtek. Přesvědčit se
můžete i vy - každý první čtvrtek v měsíci
pro vás vybraná muzea a galerie otvírají
svoje dveře úplně zdarma. Více na str. 21.                             

-red-
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Nový nadchod se začne
stavět už příští rok

Proč to (neu)děláte?!
Doprava a parking 1183 Změny ve vedení

nemocnice

Smetanova Litomyšl v druhém roce pandemie pracovala do poslední chvíle se dvěma verzemi
programu. Nyní je jasné, že 63. ročník se odehraje od 1. do 11. července a nabídne třicet pořadů.
Předprodej vstupenek byl zahájen 26. května.  

noval jednu z mnoha nejistot, kterým při sesta-
vování programu čelil, umělecký ředitel festi-
valu Vojtěch Stříteský. Pro 63. ročník zvolil
podtitul Klíče od domova. „Jsem šťastný, že ač-
koli jsme museli program našeho festivalu
z důvodu trvající pandemie v krátkém čase
změnit, podařilo se dané téma nejenže v celi-
stvosti udržet, ale dokonce rozvinout. A tak se
společně zaposloucháme například do Mé
vlasti, jejího severského pandánu, symfonické
básně Finlandia, moravských a slovenských
národních písní, Rumunských tanců, latinsko-
americké hudby ve Velkém finále, Irské suity či
se v Ptáku Ohnivákovi navrátíme do světa slo-
vanských pohádek.“ 
Přehlídka v Litomyšli kromě svého partner-
ského orchestru, České filharmonie, přivítá na-
příklad Českou Sinfoniettu, PKF – Prague
Philharmonia, Symfonický orchestr Českého
rozhlasu, soubory Collegium 1704 & Collegium
Vocale 1704, Barocco sempre giovane, Pavel
Haas Quartet, Moravia Brass Band, ale také
třeba Epoque Quartet a Josef Vejvoda Trio.
Hned dvakrát vystoupí rezidenční umělec fes-
tivalu Adam Plachetka, na Galakoncert ve Sme-
tanově domě se připravují Simona Šaturová
a Petr Nekoranec. strana 19 >

Podpořte nápady obyvatel
v participativním rozpočtu
Místní nominovali 10 projektů na zlepšení života
v Litomyšli a pouze místní rozhodnou o tom,
které dva v každé kategorii nakonec zvítězí. 
Z jakých snů a plánů se nakonec stane realita?
To záleží jen na vás. Pokud je vám více než 15
let a máte trvalé bydliště v Litomyšli či integro-
vané obci, můžete na webu www.litomysl.cz
hlasovat v letošním ročníku a vybrat své favo-
rity.
Nemáte přístup k internetu? Neumíte s počíta-
čem? Nevadí, s hlasováním vám rádi pomohou
zaměstnanci městského úřadu na recepci
hlavní budovy naproti gymnáziu, případně 

i personál infocentra na Smetanově náměstí.
Hlasování zabere jen pár minut. Loni jste roz-
hodli o tom, že z participativního rozpočtu pod-
poříte revitalizaci hřiště na Wembley, sázení
Stromů života pro Litomyšlata, zvelebení Osec-
kého údolí a pořízení defibrilátoru.
O jakých projektech můžete hlasovat letos? 
To zjistíte na straně 5 tohoto vydání Lilie, pří-
padně navštivte přímo web www.litomysl.cz/
participativni_rozpocet, kde najdete další důle-
žité informace.
Letošní hlasování končí 15. června o půlnoci.

-mv-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města

Výstavba bydlení, chybějící pozemky
Děkuji za Váš dotaz. Téma bydlení bych rozdělil
na dvě oblastí - zajištění pozemků pro individu-
ální bydlení (rodinné domky) a výstavbu byto-
vých domů. Pokud jde o pozemky pro
individuální bydlení, připravuje či připravilo
město tři lokality a na další jedné jsme začali
pracovat, tam se však můžeme pohnout až
po dohodě s majiteli jednoho soukromého po-
zemku, přes který potřebujeme zřídit přístup.
Ony tři připravované lokality jsou:
1) Domy a dvojdomy v lokalitě Na Prokopu  -
tam jsme vybrali developera, který by měl vy-
budovat cca 25 domů na prodej. Časově zatím
nemohu blíže specifikovat, v tuto chvíli vybraný
developer CZSH finalizuje vzhled domů i veřej-
ného prostoru.
2) Druhou lokalitou je dlouho slibovaná oblast
Babka - Na Lánech: zde by se mělo připravit
více než 20 pozemků města a připojení na sítě
a komunikace i pro dalších 8 až 10 pozemků
ve vlastnictví soukromníků. V tuto chvíli máme
stavební povolení, dle rozpočtu nám ale vychází
náklady na sítě (voda a kanalizace, elektřina,
plyn), komunikace + zeleň a hlavně retenční
nádrž a poldry velice draho. Něco může být sní-
ženo výběrovým řízením, také se snažíme zí-
skat dotaci na retenční nádrž a systém hrází
a poldrů a budeme jednat s majiteli soukro-
mých pozemků o jejich příspěvcích na sítě a ko-
munikace v této oblasti. Protože očekáváme
velký zájem, předběžně plánujeme losování za
účasti veřejnosti - nechceme pozemky prodávat
za nejvyšší cenu, ale za nejnižší možnou.
3) Poslední připravovanou lokalitou je ulice na-
vazující na Husovu čtvrť. Zde by mělo vzniknout
20 domků,  čekáme na stavební povolení a bu-
deme se rozhodovat, zda oslovíme developery,
nebo necháme občanům k individuální vý-
stavbě.
U bytových domů víme o větším počtu připra-
vovaných projektů, které by dle mých odhadů
mohly znamenat vznik cca 400 bytů ve střed-
ním časovém horizontu. Zde nemám svolení
hovořit za soukromé investory, ale dovolím si
popsat projekty, o kterých víme z pozice města:
1) Asi nejblíže k realizaci jsou dva projekty sou-
kromých investorů: další dům Zelená alej
ve stejnojmenné ulici (nad ulicí 17. listopadu)
a bytový dům na Havlíčkově ulici, kde již došlo
ke skrývce zeminy pro archeologický průzkum
2) Finální projekt je připraven také na tři bytové
domy v oblasti u nemocnice (Z. Kopala - J. E.
Purkyně), kde město vybralo developera a ten
nám již prezentoval poměrně detailní projekt se
74 byty. 
3) Ve fázi prvotních projektů, vizualizací a debat
jsou pak další lokality třech investorů, kteří
vlastní potřebné pozemky, ale protože nemám
svolení ke zveřejnění bližších informací, ne-
mohu zde být konkrétnější. Nicméně mělo by jít
o kvalitní bydlení, které přinese řádově více než
200 bytů v několika bytových domech ve třech
různých částech města. 

Děkuji, přeji hezký den
Daniel Brýdl, starosta

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

Starostova
odpovědna

Změna harmonogramu prací
při rekonstrukci plynovodu na náměstí
Kvůli posunutí termínů prací na rekonstrukci
plynovodu a přípojek na Smetanově náměstí
došlo ke změnám v původně avizovaných ter-
mínech, než se červnová Lilie dostala do distri-
buce, došlo k dokončení prvních dvou etap
(termín 11. – 16. května, Jiráskova ulice, bez do-
pravního omezení; termín 17. – 30. května, Ji-
ráskova, úplná uzavírka). Na červen jsou
naplánovány poslední dvě etapy, a to v termí-

nech 31. května – 13. června, křižovatka u pošty,
zde bude platit úplná uzavírka, ČSAD nebude
obsluhovat zastávku Botana a MHD zastávku
U věže; 14. – 27. června, kdy dojde k finálním
úpravám povrchů.
Od 31. května do 13. června bude zrušen zákaz
vjezdu do náměstí Václava Havla (od silnice
II/358). -mv-

V polovině května začaly přípravné práce
na modernizaci světelné křižovatky, po celý
červen na nás kvůli tomu čekají dopravní
omezení. Za několik týdnů však bude
po všem a předělaná světelná křižovatka
umožní snazší průjezd vozidel v závislosti
na aktuální dopravní situaci, což ocení neje-
nom motoristé, ale i chodci. Při nutných vý-
kopech dojde i k rekonstrukci sítí pro veřejné
osvětlení.
Od 24. května do 30. června nebudou v tomto
moci křižovatku využívat chodci. Lidé mířící z či
do centra budou muset jít podchodem mezi Bil-
lou a Albertem. Následně od 25. do 30. června
silničáři kompletně odmontují světelnou signa-

lizaci a po uvedenou dobu bude provoz řídit
soustava přenosných světel.

Proč se křižovatka modernizuje?
Již v minulosti jsme informovali o tom, že město
uspělo se žádostí o dotaci na „chytrou“ křižo-
vatku na Státním fondu dopravní infrastruktury.
Na letošní rok se proto plánuje modernizace vy-
bavení a díky systému dynamického řízení bude
délka světelných signálů nově závislá na počtu
projíždějících aut. Tím má dojít ke zvýšení ply-
nulosti průjezdu a bude možná snazší obsluha
křižovatky v případě uzavírek. Projekt má stát
2,9 milionu korun a město získalo v konkurenci
více než 300 projektů dotaci 2,3 milionu. -mv-

Modernizace světelné křižovatky

Pokud vás zajímají informace o dění ve městě,
od konce května je na elektronické úřední desce
na webu www.litomysl.cz můžete najít pohodl-
něji a rychleji. Veškeré zveřejňované dokumenty
lze nyní pomocí jednoduchých filtrů třídit
a rychle dohledat to, co vás zajímá. Kromě
vyhledávání podle názvu můžete veškeré publi-
kované informace filtrovat podle názvu uveřej-
ňujícího subjektu, názvu odboru či oddělení
úřadu, který dokument na elektronickou desku
vystavil, či podle 13 přednastavených kategorií.
„Snažili jsme se v nich vystihnout nejběžnější
věci, které občan na desce hledá. Lze si tak
snadno vytřídit všechny materiály týkající se
prodeje pozemků, odstávek energie, územního
plánování či například hospodaření města. 

Samozřejmě může někomu
něco chybět a budeme rádi
za zpětnou vazbu, ostatně
právě e-mail od občana s při-
pomínkami k fungování staré
verze elektronické úřední
desky byl spouštěčem pro to,
abychom se ji pokusili zlepšit,“ vysvětluje ta-
jemník Městského úřadu Litomyšl Bohuslav
Pulgret. Elektronickou úřední desku najdete
v odkazu www.litomysl.cz/mestsky_urad/
uredni_deska, pokud nechcete vyvěšené doku-
menty třídit podle vašich kritérií, nemusíte,
standardně je deska seřazena podle data zve-
řejnění. -az-

Přívětivější elektronická úřední 
deska na webu www.litomysl.cz

RaM souhlasí s navrženou změnou řešení
křižovatky MÚK Janov dle předloženého zá-
měru. Nové řešení zohledňuje předpokládané
tranzitní zatížení nájezdu i sjezdu z dálnice a má
menší zábor zemědělské půdy.

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
Smetanova nám. - horní část v termínech 19. 6.
a 18. 9. 2021 za účelem konání akcí Starodávný
jarmark.

RaM projednala v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zá-
konem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravid-
lech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, závěrečný účet města Litomyšle za
rok 2020 společně se zprávou o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města za rok 2020.
RaM doporučuje ZaM vyjádřit souhlas s celo-

ročním hospodařením města, a to bez výhrad. 
RaM souhlasí s tím, aby plakátovací plocha

v Osické ulici byla bezplatně k dispozici zaregi-
strovaným politickým stranám, hnutím a koali-
cím pro výlep volebních materiálů před volbami
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky po dobu volební kampaně od 22. 9. 2021
(vylosování čísel, kterými budou označeny hla-
sovací lístky kandidujících politických stran,
hnutí a koalic) do 7. 10. 2021. Plocha bude roz-
dělena na stejně velké části podle počtu zare-
gistrovaných kandidujících politických stran,
hnutí a koalic. Tyto části budou označeny čísly,
která si strany vylosovaly. Na jiné plakátovací
plochy ve vlastnictví města Litomyšle nebudou
volební materiály vylepovány.

více na www.litomysl.cz
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Bezbariérový nadchod s výtahem 
se má začít stavět již příští rok

„Je to doufám pozitivní zpráva pro všechny ob-
čany, protože po letech příprav budeme moci
v roce  2022 konečně zahájit stavbu. Prostá
rekonstrukce starého nadchodu by přišla
na hodně peněz, a i proto  jsme se rozhodli vy-
budovat úplně nový. Bude vybaven výtahem,
což jistě přivítají nejenom senioři, ale i všichni
co potřebují navštívit polikliniku či úřad. Vytvoří
se tak bezbariérové spojení centra města,
po kterém zvláště starší spoluobčané volali. Do-
ufám, že by nadchod mohl zaujmout nejenom
svojí funkčností, ale i moderní podobou,“ pro-
hlásil místostarosta Radomil Kašpar.
Nový nadchod bude mít schody a výtah, počítá
se i s vybudováním osvětlení a malé vyhlídky,
odkud budou moci kolemjdoucí z výšky pozoro-
vat historické jádro Litomyšle. Podobu nové,
subtilnější konstrukce schválili památkáři. Nová
bezbariérová stavba nad průtahem města má
podle projektové dokumentace stát 43 milionů
Kč, dotace ze Státního fondu dopravní infra-
struktury může dosáhnout výše až 32 milionů.

„Chtěl bych velice poděkovat majitelům po-
zemků a domu v blízkosti nadchodu, protože
jim výstavba přinese dočasné komplikace.
Po několika jednáních jsme se nakonec shodli
a získali jejich souhlas. Díky jejich vstřícnému
postoji tak bude pro občany moci vzniknout
bezbariérová spojka dvou částí města. Z naší
strany se budeme snažit eliminovat provozní
hluk a světelný smog, proto již teď řešíme pro-
vozní dobu výtahu, prozatím to vypadá, že bude
jezdit od brzkých ranních hodin do osmi hodin
večer, protože přes noc by ho využívalo napro-
sté minimum občanů,“ dodává starosta Daniel
Brýdl.
Vedení města nyní jedná s Ředitelstvím silnic
a dálnic o zkrácení doby, po kterou nebude nad-
chod k dispozici veřejnosti. Kvůli demolici sta-
rého a výstavbě nového se také dočasně
zabere minimálně jeden pruh silnice I/35
v místě stavby, která by měla podle odhadů
trvat až 10 měsíců.

-mv-

Plovárna otevře v červnu podle
počasí, do krytého bazénu až v září
Uvolnění vládních opatření proti šíření covid-19
umožňuje otevření koupališť a podobných zaří-
zení. Litomyšlská plovárna otevře na začátku
června podle toho, jaké bude panovat počasí.
„Předpovědi zatím nejsou příliš příznivé, ale
pokud by se změnily, jsme připraveni otevřít
na začátku června 25metrový bazén a začít na-
pouštět velký 50metrový. Záleží jen na počasí,
na veřejnost jsme připraveni a těšíme se
na vás,“ uvedl vedoucí plovárny a bazénu Pavel
Műnster. Na plovárně se na konci května finišo-
valo s přípravami na novou sezónu, mimo jiné
se posouvá o několik metrů směrem dovnitř
areálu plot a pokračují práce na vybudování

hřiště na pétanque. Již loni se v areálu objevily
nové prolézačky či koš na basketbal, letošní
novinkou bude stolní tenis a ve spolupráci
s plaveckou školou připravují zaměstnanci
v termínech 12.–16. července a 9.–13. srpna
příměstský letní tábor, informace na webu
www.bazen-litomysl.cz či na straně 27.
Ceník plovárny zůstává zachován tak jako v loň-
ském roce, s malou úpravou pro seniory, kterým
bylo zlevněno celodenní vstupné na 70 Kč.

Bazén bude zavřený až do září
Zatímco plovárna bude přes léto otevřena, krytý
bazén nikoliv. Vedení města projednávalo jeho
případné otevření a to se z několika důvodů po-
souvá až na září letošního roku. Hlavním moti-
vem jsou finance, město ročně doplácí čtyři
miliony na úvěr, z něhož byl bazén postaven, dal-
ších zhruba pět milionů činí provozní ztráta. Ta
by se v případě souběžného otevření krytého ba-
zénu a plovárny nadále prohlubovala, s ohledem
na to bylo odsouhlaseno posunutí otvírací doby
na září. Přes léto se v provozu bude provádět
údržba prostor a strojů, při níž musí být vypuš-
těna voda. Na stejnou dobu jsou naplánovány
také nutné opravy střechy bazénu, protože se
ukázalo, že je v ní problém s kondenzací vody.
    -mv-, foto: František Renza

Na vybraných hřiš-
tích opět najdete
oblíbené sportboxy
Minulý rok město nechalo na hřištích u I. ZŠ,
na Wembley a Mařákově ulici nainstalovat
sportboxy. V dřevěných bednách bylo 24 hodin
denně volně přístupné sportovní náčiní a po-
můcky, mottem celé akce bylo „Půjčit si můžeš,
vrátit to musíš“. Letos v květnu se oblíbené
sportboxy opět objevily na vybraných hřištích.
„Je to takový malý sociální experiment, který se
nám v praxi osvědčil a jehož cílem je podpořit
smysluplné využití volného času, především
dětí. Ano, zejména na Mařákově se ze sport-
boxu věci ztrácely, ale s tím jsme do celé akce
šli, že se občas bohužel něco ztratí. Jinak za
první sezonu fungování mohu říci, že balony
i další náčiní sice lidově řečeno dostaly do těla,
ale to je známka toho, že si na ně děti zvykly
a používají je. Letos chceme sportboxy  nabíd-
nout i v další části Litomyšle, proto jednu pře-
suneme na jinou lokalitu. U ZŠ Zámecká
a na Wembley bedny s náčiním zůstanou, ale
nově ji najdete na hřišti v ulici J. Formánka.
Na základě poznatků z loňska do beden dáme
více balonů na míčové hry a nebudeme už po-
řizovat náčiní na badminton,“ prozrazuje letošní
novinky Josef Štefl, ředitel Střediska volného
času Litomyšl a předseda sportovní komise
rady města.
Náklady na pořízení a obnovu sportovního ná-
činí do všech sportboxů se vejdou do pěti tisíc
Kč, řada věcí, včetně beden samotných, se po-
užije z loňska. Kromě míčů na basketbal, fotbal
a volejbal v nich najdete švihadla nebo frisbee.
Další volně přístupné pomůcky se v rámci par-
ticipativního rozpočtu pořídí i na Wembley. 
Velká novinka je nachystána i v zahradě Středi-
ska volného času Litomyšl. „Naše zahrada je
volně přístupná ve všední den i o víkendu a rádi
v ní uvítáme děti i dospělé. Aby se k nám rádi
vraceli, tak zde máme nově umístěný herní box,
kde je zdarma k vypůjčení sportovní náčiní
i společenské hry. V zahradě si budete moci
v klidu a pohodě zapinkat i zahrát Člověče ne-
zlob se, piškvorky či lodě, těšíme se na vás,“ do-
dává Josef Štefl. -az-, foto: SVČ Litomyšl

Pozvánka 
na jednání 
zastupitelstva
Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva,
které se bude konat ve čtvrtek 24. června od
16.00 hodin v Zámecké jízdárně v Litomyšli.
Na programu budou majetkoprávní záležitosti,
závěrečný účet města za rok 2020, změny roz-
počtu, územního plánu a další body. Přesný
program jednání najdete týden před konáním
na webu www.litomysl.cz. -az-

V květnu obdrželo vedení města důležité rozhodnutí ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. Litomyšl uspěla se žádostí o podporu na vybudování nového bezbariérového nadchodu
u polikliniky. Stavbě tak již nic nebrání a má se s ní začít v příštím roce. Nejprve však bude nutná
demolice starého nadchodu, který bude ve stejném místě nahrazen moderním nástupcem.
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Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 

Slyšeli jste o Konferenci o budoucnosti 
Evropy?
Konference o budoucnosti Evropy představuje
jedinečnou příležitost k diskusi mezi evrop-
skými občany. Nemusíte cestovat do Bruselu
ani nikam jinam. Stačí se připojit na futureu.eu-
ropa.eu. Na webu se můžete vyjádřit k téma-
tům, která Evropu pálí, můžete se podělit
o nápad nebo sami zorganizovat akci. 
Konference se koná pod záštitou všech tří or-
gánů EU, zastoupených předsedou Evropského
parlamentu, předsedou Rady a předsedkyní
Evropské komise, kteří budou působit jako její

společné předsednictví a kteří by měli být záru-
kou, že její hlasy bude slyšet.

Bleší trhy a Větrání šatníků 2021
Připravujeme další ročník Bleších trhů 
v Litomyšli, přijďte se podívat. 
Akce se uskuteční tradičně po čtyři letní soboty
- 12. 6., 17. 7., 7. 8. a 11. 9. 2021 od 8 do 11 hodin
na Toulovcově náměstí. Opět zde budou pro-
bíhat dva druhy prodeje. První z nich je „kdo si
co donese, to si prodá“ za cenu, kterou si sám
určí. Z utržené částky pak prodejce odvádí 20 %
do Blešího fondu.

Druhou aktivitou je „dobročinný šatník“. Lidé
mají možnost donést čisté nepoškozené oble-
čení narovnané do banánových krabic na chodbu
před Rodinné centrum. My je pak na bleším trhu
za pomoci dobrovolníků za symbolickou částku
prodáme. Celý výtěžek poputuje do Blešího
fondu. 
A na co je vlastně ten zmiňovaný Bleší fond?
Cílem fondu je pomáhat tam, kde je to zrovna
potřeba. Všímáme si hlavně těch zdánlivě „ma-
lých“ každodenních problémů kolem a pevně
věříme, že to má smysl. 
Těšíme se na vás! Eva Novotná, Generace 89

Oslava 100 let od odhalení pomníku
J. A. Komenského
V sobotu 19. června si Litomyšl připomene
jedno významné kulaté výročí, v tento den totiž
uplyne přesně 100 let od odhalení Památníku
českým bratřím na Růžovém paloučku a také
Pomníku Jana Amose Komenského před Sme-
tanovým domem. Tuto událost chtějí zástupci
města připomenout krátkým setkáním přímo
před pomníkem na Komenského náměstí,
na které jsou všichni srdečně zváni. Začátek je
naplánován na 10 hod. dopoledne 19. června

a mimo jiné na něm vystoupí historik Stanislav
Vosyka.
Umělecká díla na Růžovém paloučku a u Sme-
tanova domu navrhl architekt a výtvarník Alois
Metelák, byla vyrobena zdejší zemskou odbor-
nou školou z mědi, kterou poskytli ruští legi-
onáři. Litomyšlský památník „Zeměkoule –
Orbisterrarum“ před pěti lety prošel celkovou
rekonstrukcí kvůli špatnému stavu měděných
desek. -az-

Některé politické strany zastoupené v zastupitelstvu města kvůli zákonu č. 247/1995 Sb. dočasně nepublikují své příspěvky v této rubrice. Zákon o vol-
bách do Parlamentu České republiky v § 16 odst. 4 říká, že: „K volební kampani nelze využívat komunikační media kraje nebo obce nebo právnické
osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.“ -red-

Práce na rekonstrukci sítí na Zahájské se zpozdí
V minulosti jsme veřejnost informovali o tom,
že v průběhu června má začít rekonstrukce
plynovodu, vodovodu a rozvodů elektřiny
na Zahájské ulici. Ještě na konci května však
nebyl znám přesný termín zahájení prací.
Podle dostupných informací plány brzdí výbě-
rová řízení na dodavatelské firmy. Celá akce je
společným projektem města Litomyšle, Par-
dubického kraje, ČEZu a dalších provozovatelů
inženýrských sítí, pokud dojde k vybrání do-
davatelů a bude znám pevný termín zahájení

prací ještě v červnu, bude vedení města ob-
čany informovat na úřední desce, webu
www.litomysl.cz, městských facebookových
profilech a také přímo občany bydlící na Za-
hájské prostřednictvím dopisů a plakátů.
Až do konce roku, podle toho, co umožní kli-
matické podmínky, se bude pracovat v úseku
od Havlíčkovy ulice (Mountfield) po celé délce
silnice II/360 na Zahájské ulici až po výjezd
z města. Na zimu se provizorně vyspraví sil-
nice i chodníky, aby na jaře příštího roku

Správa a údržba silnic Pardubického kraje do-
končila finální opravu povrchu silnice a město
mohlo vybudovat nové a v některých místech
rozšířené chodníky. Kvůli tomuto záměru
bude v úseku Havlíčkova – Zahájská – výjezd
z Litomyšle platit kompletní uzavírka. Tranzit
bude sveden na objízdnou trasu přes silnici
II/358, místní se do této části města dostanou
přes přilehlé ulice. Do lokality bude přes Za-
hájskou umožněn vjezd pouze dopravní ob-
sluze a lidem, kteří tam bydlí.
Rekonstrukce sítí na Zahájské se připravuje
několik let, aby všechny nutné práce proběhly
krátce po sobě a navazovaly na sobě. Po konci
uzavírek se mohou místní těšit nejenom
na nový povrch silnice, opravené sítě, ale také
na zbrusu nové chodníky. Ty řada spoluob-
čanů v této lokalitě požadovala, ale nemělo je
smysl dělat před rekonstrukcí potrubí, protože
by je dělníci museli rozbít. -mv-

Všimli jste si, že v květnu arboristé „něco“ dělali
na Toulovcově náměstí? To „něco“ byl zásah

technikou airspade. Jelikož jsou stromy v měst-
ském prostředí utlačovány nejenom betonem
a kostkami, ale i tím, že v okolí kmenů chodí lidé
či jezdí auta, dochází po určitém čase k ušlapání
zeminy kolem stromu. Tou se pak špatně do-
stává voda ke kořenům, nedostatek vzduchu
také může způsobit jejich hnití a odumření ce-
lého stromu. A právě proto se pomocí techniky
airspade profouká hlína, nakypří okolí kořenů,
vymění část zeminy a strom může dál zdravě
růst a prosperovat i uprostřed městské zá-
stavby.
Již v minulosti se podobnou technikou ošetřo-
valy stromy na Smetanově náměstí a do bu-
doucna tento zásah čeká i další lokality. 
    -mv-, foto: Edita Schramm

Profoukávání kořenů pomáhá
stromům přežít v betonové džungli

Přes léto budou dělníci pracovat na rekon-
strukci chodníku podél hřbitovní zdi na Proke-
šově ulici. Rozbitý asfaltový povrch při tom
vymění za drobné žulové kostky, které se do
historické lokality více hodí. Práce budou město
stát milion korun, 900 tisíc pokryje dotace z In-
tegrovaného regionálního operačního pro-
gramu. Termín dokončení je stanoven na konec
srpna. -az-

Oprava plotu
kolem hřbitova

Generace 89

Uzávěrka
červencové Lilie
Vážení čtenáři, přispěvatelé a inzerenti. Uzá-
věrka červencového vydání Lilie bude výji-
mečně 18. den v měsíci. Své texty o max.
rozsahu 2600 znaků včetně mezer a podklady
pro inzerci nám, prosíme, posílejte hlavně na e-
mail lilie@litomysl.cz do výše uvedeného data.
Po 18. červnu bohužel nemůžeme zaručit, že se
váš materiál do vydání vejde. -red-
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky

ZAMYŠLENÍ

Děkujeme touto cestou všem příbuzným,
přátelům, sousedům, kamarádům a známým,
kteří se přišli v této těžké době rozloučit s mým
manželem a tatínkem Jurejem Hoškem. Děku-
jeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Manželka Lída s dětmi
Touto cestou bych ráda poděkovala primáři

ortopedického oddělení Litomyšlské nemocnice
MUDr. M. Vlachovi za skvěle odvedenou práci
a lidský přístup k pacientům. Mé díky patří sa-
mozřejmě i celému oddělení ortopedie.

J. Baňková, Vysoké Mýto
V minulém čísle psal poděkování pan primář

Z. Ráček. Celoživotně pracoval na ortopedii.
Já jsem tam pracovala od r. 1983 do r. 1991.
A mohu říct – že to bylo mé nejlepší období. Pod
jeho vedením se dobře pracovalo. Celý kolektiv
byl výborný, ze sestřiček bych jmenovala Maru-
šku Bisovou, Janu Jovbakovou a Alenku Holá-
skovou. Pan primář byl vstřícný, obětavý
k zaměstnancům a pacientům. Moc mu děkuju
za hezký přístup. 

S úctou Bártová Věra, Litomyšl
Ještě chci za vše poděkovat manželům Sodom-
kovým z D.P.S.

Poděkování sponzorům  
Dovolte mi, abych jménem jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů města Litomyšle JPO II velice
poděkoval sponzorům za finanční příspěvek
na po řízení vybavení do nového cisternového
vozidla.  Jmenovitě děkuji firmám: Lněnička,
s.r.o., Dentimed s.r.o., Life Style Litomyšl s.r.o.,
GKIP Litomyšl s.r.o., Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o.
Ještě jednou moc děkuji.
Zároveň bych chtěl touto cestou oslovit i další
dárce, kteří by případně chtěli finančně přispět
na dovybavení hasičského automobilu. Případní
zájemci mě mohou kontaktovat na email:
woody19@post.cz.
Za případné dary budeme velice vděční.

Zdeněk Vodehnal, velitel jednotky
Srdečně děkujeme paní ředitelce Vítězslavě

Borovičkové a všem zaměstnancům Mateřské
školy v Líbánkách. 
V době uzavření školek kvůli pandemii korona-
viru nám ochotně a rychle vyšli vstříc, když při-
jali děti našich kolegyň do školky. Díky tomu
jsme mohli bez omezení poskytovat naše
služby pro seniory v Litomyšli a jejím okolí. 
Děkujeme, že pomáháte.

Za Farní charitu Litomyšl Martina Hanusová
Na tomto místě bychom rádi poděkovali paní

doktorce Zdence Fenclové za její náročnou 
a obětavou práci, kterou jako náměstkyně pro
léčebnou péči odvedla pro pacienty i Litomyšl-
skou nemocnici. Zvláštní díky jí patří i za činnost
pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Lito-
myšlska a za výbornou spolupráci, komunikaci
směrem k občanům, radnici a maximální vstříc-
nost. Jejímu nástupci, panu doktorovi Vítovi He-
bltovi přejeme hodně úspěchů v nové funkci 
a jsme mu vždy připraveni pomoci.

Daniel Brýdl, Radomil Kašpar, 
vedení města Litomyšle

9. 6. 1921 se narodila naše maminka, paní
učitelka Stanislava Ježková. Svůj osobní čas
a energii věnovala tělovýchově a Sokolu Lito-
myšl.Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi vzpo-
mínku.  Jarmila Chladová a Jiří Ježek s rodinami

21. června uplyne 5 let od úmrtí pana Miro-
slava Škrdly. Vzpomínáme  s láskou v srdcích
na jeho aktivní život, obětavost a zájem o dění
v jeho milovaném městě. 

Dcera Zdeňka s syn Ladislav s rodinami.
6. června je tomu pět let, co nás opustil pan

Václav Němec.
Odešel jsi, jak si to osud přál, 
anděl si tě k sobě zavolal. 
Tichým spánkem spíš, 
domů se nám nikdy nevrátíš.
Těžké je bez Tebe žít, 
v srdcích tě stále budeme mít.

Vzpomíná manželka, synové s rodinami
a všichni, kteří ho měli rádi.

Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stoná-
sobně; tak mu Hospodin požehnal. Tak se ten
muž vzmohl a vzmáhal se stále víc, až se stal
velice zámožným. Měl stáda bravu a stáda
skotu i četnou čeládku. Pelištejci mu proto zá-
viděli. Pelištejci zasypali všechny studně, které
vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce
Abrahama, a naplnili je prachem. (Gn 26,12-15)
Jeden z praotců izraelského národa, Izák, proží-
val momentálně úžasné chvíle. Není divu, vždyť
se teprve čerstvě pustil do podnikání a hned se
mu dařilo tak, že velice zbohatl. Čteme, že
úspěch nepramenil z jeho skrytých zeměděl-
ských dovedností ani ze štěstí začátečníka. Da-
řilo se mu, protože mu Hospodin požehnal. Měl
bohatou úrodu, obrovská stáda bravu i skotu
a početnou skupinu svého kmene. Jsme schopni
si uvědomit, že za „naše” úspěchy vděčíme
Bohu?
Jedno české úsloví praví: „Bohatství plodí zá-
vist.” To se také stalo Izákovi, kterému místní
obyvatelé začali závidět jeho úspěch. Každý
touží po úspěchu a bohatství, ale málokdo si
uvědomuje úskalí, která to s sebou přináší.
Nejvíce nepřátel mívá ten nejvíce bohatý, při-
čemž bývá jedno, zda majetku dosáhl čestně,

či nikoliv. Závist dokáže mnoho, nejen v myš-
lenkách, ale i v činech. V tomto případě závis-
tivci zasypali všechny studny, které v té
oblasti byly a které byly vybudované ještě za
Izákova otce Abrahama. Opravdu krutý způ-
sob, jak škodit druhému. Zasypat studnu
v tehdejší době znamenalo nejen škodu pro
jejího majitele, ale i pro celé široké okolí. Ob-
last se bez vody stala neobyvatelnou. Smutná
realita přemýšlení i některých lidí dnes: „Když
ne já, tak nikdo. Když já nemohu mít úspěch,
tak ani on!”
Izák měl plné právo se bránit, začít při, bojovat.
Nic z toho neudělal. Dále v textu čteme, že
tamní vládce ho vyzval, aby odešel, protože se
ho kvůli jeho úspěchu začal obávat. Odešel,
usadil se jinde a znovu vykopal studny, které
byly zasypané. Dokonce se mu podařilo vykopat
novou. Místní se s ním o ni začali přít, proto
začal kopat jinou. I o tu se s ním přeli a tak vy-
kopal ještě jednu, se kterou již žádný problém
nebyl. 
Trpělivost Izáka je pozoruhodná. Několikrát utr-
pěl škodu. Musel jít dál, znovu opravovat, opět
jít dál a zase budovat. Trpělivě snášel naschvály
od ostatních, než aby se pouštěl do sporů. Mohl

Izákova trpělivost víry se přece zaseknout hned na začátku a bojovat,
ale místo toho několikrát ustoupil, načež ko-
nečně nalezl pokoj. Nemůže být někdy lepší vzít
si příklad z Izákovy trpělivosti a vyvarovat se
zbytečných sporů? Nemůže mít pro nás Bůh
připravené klidné místo, na které ovšem mu-
síme nejprve ustoupit?
Nejednalo se však pouze o Izákovu trpělivost,
ale také o jeho víru. Byl si vědom Božího slibu
ochrany a zaslíbené země. Dozajista věděl od
svého otce Abrahama o tom, co mu Hospodin
řekl, a sice, že jeho potomstvo vzroste v národ,
který bude po čtyři sta let otročit a teprve
potom je Bůh přivede zpět do zaslíbené země,
kterou jim dá. Vírou se spolehl na budoucnost
slíbenou Bohem a nesnažil se brát věci
do vlastních rukou. 
Izákova trpělivá víra je velkým vzorem
i do dnešní doby. Je pravda, že jak trpělivost, tak
víra se dnes příliš nenosí, a je to škoda. Ještě
lepší však je, když jsou tyto dvě věci pohro-
madě. Vždyť když se Izák trpělivě spoléhal vírou
na Boží vedení a zaslíbení, nejenže se vyhnul
zbytečným konfliktům, ale nakonec došel po-
koje. Přeji vám hojnost Božího požehnání, ale
také trpělivou víru k překonání životních ne-
snází. Nechť s Hospodinovou pomocí dojdete
pokoje. Tomáš Ondráček, 

kazatel Církve adventistů sedmého dne

Radosti v Centru
sociální pomoci
Po nějaké době opět zdravíme z Centra soci-
ální pomoci města Litomyšl a jsme rádi, že
vám můžeme napsat novinky plné radosti. Ra-
dosti, která pramení z úplně obyčejných věcí –
jen jsme si jich vlivem okolností a náročných
měsíců začali víc všímat a vážit. 
Vzhledem k vysoké proočkovanosti našich kli-
entů i pracovníků jsme se rozhodli, že nastal
ten správný čas, kdy můžeme trochu víc „ote-
vřít dveře“, a umožnit tak častější setkávání
našich klientů s jejich blízkými. Je to velká ra-
dost pro nás všechny – vidět klienty šťastné
a spokojené v kruhu své rodiny a přátel je ra-
dost pro pracovníky, pro rodiny a pro klienty
samotné. Samozřejmě je třeba dodržovat
všechna opatření, ale na to už jsme si zvykli. 
Další věc, která nás těší a naplňuje, jsou obno-
vené společné skupinové aktivity klientů. Přáli
bychom vám vidět a slyšet tu legraci při sklá-
dání ponožek, při tvoření jarní výzdoby, při po-
řádání soutěžních kvízů, ale i při „obyčejném“
posezení u kávy a něčeho dobrého. A není to
vždycky jen o legraci. Často se od klientů do-
zvíme něco pro nás nového o historii Lito-
myšle, o jejich nevšedních zálibách, o době,
když byli mladí…, někdy i obyčejné popovídání
může být pro obě strany – pracovníky i klienty
– nemírně obohacující. 
A nebyli bychom profesionálové, aby nás ne-
těšilo nové a moderní vybavení, kterým se
v minulých měsících podařilo vybavit oba do-
movy a zvýšit tak kvalitu péče. Za jmenování
stojí nové polohovací postele, speciální anti-
dekubitní matrace, ošetřovatelský vozík, polo-
hovatelný sprchovací vozík či povlečení pro
sladké sny klientů. Také jsme dostali dvě od-
sávačky, které ještě zkvalitní práci našich zdra-
votních sestřiček. 
Jsme rádi, že po měsících spíše náročných si-
tuací se můžeme nadechnout a užívat si malé
velké radosti. Olga Radimecká a tým CSP
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Boušek Vladimír, 

Horská Stanislava, Jašová Eva, 
Klazarová Jarmila, Pravec 
Jaroslav, Sotonová Stanislava, 
Simonová Štefánia, 
Vraspírová Jaroslava, 
Indruchová Anna – Olšany 
(dříve Litomyšl), 
Drobná Anna – Kornice, 
Faltys Jaroslav – Pohodlí

85 let – Šteyer Zdeněk     
90 let – Macková Jaruška, 

Pelikovská Bohumila, 
Zindulková Božena – Pohodlí

91 let –  Kynclová Marie, 
Vopařilová Miloslava

94 let – Kábrtová Růžena
95 let – Bartošová Marie, 

Sláčíková Jarmila 
96 let – Irová Helena   
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Jiří Borovec, Vysoké Mýto – Ayano Naka-
mura, Japonsko, Roman Lucius Sayn,
Hradec Králové – Blanka Skalová, Hradec
Králové, Petr Soukup, Sedliště – Barbora
Kvapilová, Sedliště, Marek Jankovský,
Luže – Petra Skřivanová, Litomyšl, Voj-
těch Pařík, Litomyšl – Terezie Kopecká,
Litomyšl, Jan Novotný, Litomyšl – Domi-
nika Hauptová, Litomyšl, Martin Betlach,
Svitavy – Michaela Andělová, Svitavy,
Zdeněk Nepraš, Litomyšl – Žaneta Bri-
olová, Dolní Újezd, Michal Hrubý, Litomyšl
– Hana Brychtová, Litomyšl,
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Tomášem Binkem (41 let)
Robertem Coufalem (44 let)
Jaroslavem Novotným (59 let)
Milanem Coufalem (65 let)
Danou Nešporovou (70 let)
Hanou Lopaurovou (72 let)
Josefem Petrem (73 let)
Ing. Pavlem Kopeckým (73 let)
Boženou Jirmáskovou (81 let)
Vzpomínáme.  

Dana Kmošková, předseda KPOZ

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

180 let – 14. června 1841 se narodil Jan Rudolf
Veselík, knihkupec. Roku 1872 převzal knihku-
pectví od své matky. Zrušil knihařství a němec-
kou půjčovnu knih a věnoval se zejména
knihkupectví. Kromě toho byl aktivním divadel-
ním ochotníkem, členem pěveckého spolku
Vlastimil a Sokola. V jeho knihkupectví se schá-
zeli významné litomyšlské osobnosti, literáti,
učitelé a vlastenci, například Alois Jirásek, Alois
Vojtěch Šmilovský, Teréza Nováková, Jan Vobor-
ník nebo German President.
100 let – 23. června 1921 zemřel v Praze
MUDr. Bedřich Welz, primář litomyšlské ne-
mocnice, zakladatel samaritánství v hasičských
sborech, redaktor samaritánských příloh Hasič-
ských rozhledů. Byl výtečný hudebník a přední
ochotník divadelních rolí v Litomyšli, sokol, cvi-
čitel hasičů i občanů v první pomoci, člen
mnoha spolků a sdružení v Litomyšli i v okrese.
Vydal učebnici - Lékař a samaritán.
85 let – 4. června 1936 se narodil Jaroslav Jirá-
ček, aktivní účastník společenského a kultur-
ního dění v Litomyšli a rodných Benátkách. Byl
dlouholetým členem litomyšlského Automoto-
klubu a Klubu veteránů. Přispěl k záchraně ně-
kolika historických památek - např. Zvonička
v Pazuše, Chaloupka v ulici Lidická. Byl hospo-
dářem a staral se o kostel sboru Církve česko-
slovenské husitské v Litomyšli. Pravidelně
přispíval do městského zpravodaje Lilie. 
10 let – 1. června 2011 zemřel Miroslav So-
botka, člen dobrovolných hasičů v Litomyšli, or-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

červen 2021 ganizátor při výstavách a přehlídkách, zachytil
činnost hasičů v kronikách. Za tuto činnost byl
vyznamenán nejvyšším „Záslužným řádem čes-
kého hasičstva”. Byl členem městských výborů,
podílel se na organizaci kulturní činnosti, praco-
val ve výboru Smetanovy Litomyšle, pro městský
časopis sepisoval údaje o významných rodácích
a událostech, spolupracoval na seznamu památ-
ných hrobů na místním hřbitově. V roce 1999
byla Miroslavu Sobotkovu udělena Cena města
Litomyšle za přínos litomyšlské společnosti.
15 let – 20. června 2006 byla odhalena na bu-
dově piaristické koleje v Litomyšli pamětní
deska Františka Ambrože Stříteského.
Na paměť vzácného člověka, rektora piaristické
koleje a současně posledního provinciála to-
hoto řádu u nás, který byl po odsouzení ve vy-
konstruovaném procesu dlouholetým vězněm
komunistického režimu.  
100 let – 19. června 1921 byl odhalen Památník
českým bratřím na nedalekém Růžovém pa-
loučku, kde se podle pověsti loučili po Bílé hoře
čeští bratři před odchodem do ciziny. Sloup
z mědi je dílo Aloise Meteláka. Slavnosti, jež se
stala celonárodní poutí, se zúčastnilo až 70.000
lidí. Slavnostní řeč pronesl Alois Jirásek. Týž den
odpoledne byl před Smetanovým domem v Li-
tomyšli odhalen Pomník Jana Amose Komen-
ského, který navrhl rovněž Alois Metelák. Oba
pomníky jsou provedeny v dílnách zemské od-
borné školy v Litomyšli z mědi, kterou poskytli
ruští legionáři za režijní cenu. 
145 let – roku 1876 byl založen židovský hřbi-
tov. Nachází se v polích, 2 km severozápadně
od centra Litomyšle, je zasazen do úžlabí měl-

kého údolního zářezu. Pozemek nepravidelného
čtyřbokého tvaru je obehnán kamennou zdí,
na začátku ledna 2020 se stal kulturní památ-
kou. Na hřbitově se začalo pochovávat v druhé
polovině 19. století. Čela náhrobků směřují k se-
veru, řady jsou uspořádány ve směru západ –
východ. Nejmladší hroby se nacházejí poblíž ci-
hlové obřadní síně, skrze kterou se na hřbitov
také vstupuje. Poslední pohřby se tu konaly
během druhé světové války. Lenka Backová

Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou: 

Referent/ka oddělení sociální péče
Výkon sociální práce s různými cílovými skupinami občanů.
Zajišťování agendy opatrovnictví.

Lhůta pro podání přihlášky: do 10. 6. 2021
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Podrobnosti najdete na 
www.litomysl.cz/mestsky_urad/volna_mista

Bližší informace:
PhDr. Milada Nádvorníková,  
vedoucí odboru školství a sociální péče, 
tel. 461 653 350, 775 653 322, 
e-mail: milada.nadvornikova@litomysl.cz

Socha lva 
v zámecké zahradě
V rohu zámecké zahrady, na umělém pahorku,
byla roku 1808 na podstavec umístěna pískov-
cová plastika ležícího lva. Byla vytvořena na pa-
mátku mladšího bratra Jiřího Josefa Valdštejna,
Františka, jenž padl v Itálii za napoleonských
válek ve věku 19 let u města Salo roku 1796. Na
podstavci je nápis FRATER FRATRI AO: MDCCCVIII
(Bratr bratru roku 1808). Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY
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Litomyšl a její okolí protíná hustá síť silnic II.
a III. třídy, zejména se jedná o komunikace
II/358, II/359, II/360, III/03530 a III/36016
a III360/21, a dálkové spojení zajišťuje páteřní
komunikace I/35. Litomyšl je tedy tranzitním
městem, jehož středem podle analýz denně
projíždí 17 až 20 tisíc aut. To s sebou přináší
řadu negativ, mezi něž například patří dopravní
zácpy, málo parkovacích míst a vyšší zátěž
na silnice a z nich vyplývající opotřebení.

Kvalita silnic
ve městě 
Téměř 75 % zapojených obyvatel je spokojeno
s kvalitou silnic ve městě, spokojenost se vý-
razně neliší mezi podskupinami obyvatel ani
mezi obyvateli různých částí města.
V komentářích si obyvatelé nejčastěji stěžují
na stav silnice u světelné křižovatky, silnice I/35
je vnímána ve špatném stavu obecně, rozbité
silnice pak vadí i na dalších spíše jednotlivě zmí-
něných místech.

Proč to (neu)děláte?!
Otázky a odpovědi k dopravě v Litomyšli
S červnovým číslem Lilie se vrací infokampaň Proč to (neu)děláte?!, která přináší odpovědi na otázky, připomínky a stížnosti, které jste poslali na radnici
v anonymních dotaznících k vypracování strategického plánu pro rozvoj města. Tématy pro tento měsíc jsou infrastruktura, doprava a parkování.
Tentokrát jsme oslovili vedení města a Odbor místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl o odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti. Rádi k nim
zveřejníme i vaše reakce a postřehy, které zasílejte na adresy uvedené v tiráži vždy do 21. dne v měsíci. Prezentaci s výstupy z anonymních dotazníků
najdete na webu www.litomysl.cz.

Úroveň dopravy
ve městě
Více než polovina zapojených obyvatel města
považuje dopravu ve městě za příliš intenzivní,
v komentářích rezonuje nutnost co nejdříve po-
stavit obchvat/dálnici.
Jako hlavní problém je vnímán přetížený (a
často zablokovaný) průtah městem a Smeta-
novo náměstí, dále silnice na Poličku, Českou
Třebovou a Osík. Těmto místům se řidiči navíc
často vyhýbají přes Lány a TGM. Obecně
ve městě vadí i kamiony a s nimi spojený hluk
a smog.

Pouze výstavba dálnice D35, která by podle od-
hadů dopravních expertů měla odvést z města
drtivou většinu tranzitní dopravy.

Jak je to s přípravou dálnice D35?
Po roce vyjednávání došlo na začátku března
letošního roku k výraznému posunu při pláno-
vání výstavby dálnice D35. Zástupci Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD), Litomyšle, Pardubického
kraje, Strakova, Němčic, Janova, Sedlišť, spolku
Živé Kornice a místních zemědělců podepsali
memorandum, v němž se všechny strany zavá-
zaly ke kompromisům vedoucím k rychlejší vý-
stavbě dálnice.
V dokumentu se mimo jiné přesně vymezuje
trasa dálnice, její výška v jednotlivých etapách,
kde se vysází náhradní zeleň či umístění proti-
hlukových stěn. ŘSD se zavázalo dálnici podle
kompromisních dohod postavit, okolní obce
a občanské spolky na oplátku přestanou podá-
vat odvolání a díky memorandu by se tak měla
výrazně urychlit výstavba.
Finální podoba memoranda povede k menším
záborům zemědělské půdy, výraznému ome-
zení hluku pro okolní obce, lepší náhradní vý-
sadbě i zamezení výstavby odpočívky v tomto
úseku. Celkem se odhady na vybudování dál-
nice kolem Litomyšle odhadují na 3,7 miliardy
korun. Úsek Litomyšl – Janov (rozčleněn
do dvou úseků Litomyšl – Janov, I. etapa; Lito-
myšl – Janov) se má podle odhadů začít stavět
nejdříve v roce 2023, hotovo má být v roce
2027 v závislosti na ochotě majitelů pozemků
své pozemky státu odprodat. Úsek nemá pra-
vomocné územní rozhodnutí. Ředitel ŘSD
Radek Mátl při podpisu memoranda uvedl, že
se jedná o restart přípravy dálnice a poděkoval
všem stranám za konstruktivní přístup
a ochotu najít shodu. Dle jeho vyjádření se
podpisem memoranda mohla zkrátit příprava
stavby dálnice o tři až čtyři roky, záležet ještě
bude na ochotě majitelů pozemků prodávat je
pro stavbu této důležité komunikace. ŘSD
chce v roce 2022 žádat o sloučené územní
a stavební řízení, aby se začalo stavět co nej-
rychleji.

Špatný stav silnic ve vlastnictví státu
a kraje, chystají se jejich opravy? Proč se
musí jejich stav neustále řešit? Proč po opra-
vách za chvíli vznikají nerovnosti na povrchu
silnice?
Na letošní rok se chystá několik oprav silnic
v majetku státu/kraje. Jejich stav se i přes ne-
ustálé opravy zhoršuje kvůli nadměrné do-
pravě, zejména tranzitní. Navzdory několika
rekonstrukcím v uplynulých letech se stav ko-
munikací kvůli projíždějícím desetitisícům vo-
zidel každý den zhoršuje a jedinou nadějí
na omezení dopravy, a tedy i snížení zátěže
na silnice je výstavba dálnice D35.
Silnice II/358 je po nedávné celkové rekon-
strukci, silnice II/360 je ve směru na Poličku
také, letos a příští rok by mělo dojít k rekon-
strukci této silnice ve směru na Sloupnici -
ulice Zahájská. Neuspokojivý je stav od
okružní křižovatky, včetně jí samotné, u ne-

mocnice po světelnou křižovatku a dále silnice
II/359 – ulice Mařákova ve směru na Dolní
Újezd včetně neexistence chodníku v části od
restaurace u Kolji dále k sídlu Městských slu-
žeb Litomyšl, potažmo k obci Osík, je to
na vrub velkým zatížením nákladní dopravou.
Zde se také dokončují projekty na výstavbu
městské kanalizace, rekonstrukci silnice i kru-
hové křižovatky. Silnice III. tříd v Litomyšli vy-
kazují spíše neuspokojivý stav povrchů. Za
zmínku stojí špatný stav živičných krytů sil-
nice I/35, který zvlášť v letošní zimní sezóně
byl místy hrozivý.
Světelná křižovatka se právě v těchto týdnech
modernizuje, aby nové světelné zařízení re-
agovalo na aktuální dopravní situaci, a tím
umožnilo plynulejší pohyb aut centrem města.
Vedení města v uplynulých měsících u státu
reklamovalo stav vozovky na průtahu měs-
tem, výsledkem opakovaných stížností byly
na jaře provizorní práce na silnici I/35, při kte-
rých dělníci frézovali lokální nerovnosti. 
Na podzim počítá ŘSD s opravou povrchu sil-
nice uvnitř křižovatky a dále se chystá na rok
2022 oprava pravého pruhu tahu na Svitavy.

Jaké má město plány s komunikacemi
ve svém vlastnictví?
I zde jsou nedostatky, na které občané upo-
zorňují.  Pravidelně dochází k opravám po-
škozených úseků, staré asfaltové chodníky
jsou nahrazovány dlážděnými včetně úprav
bezbariérových přechodů pro chodce. Město
připravuje projekty rekonstrukce a má
na každý rok na opravy vyčleněno zhruba 4
miliony Kč. Na základě připomínek odborníků
i občanů se do příštích let plánuje investice
do lokalit Jaselská, Trstěnická, Na Lánech,
Portmanka i integrovaných obcí, v závislosti
na dotačních titulech státu a především plá-
novaných výměnách rozvodů sítí. Pro město
je v těchto případech výhodou možnost sdru-
žování prostředků a zároveň by bylo velmi ne-
ekonomické opravit vozovku, která by se
například za dva roky měla znovu rozkopat.
Příprava sdružené investice do Zahájské (vý-
měna plynu, vody i elektřiny) trvala několik
let, ale výsledkem je, že vše by se mělo stih-
nout za letošní rok a finální povrchy na jaře
roku 2022.

Proč chce radnice budovat další
okružní křižovatky? 
Výstavba okružních křižovatek obecně souvisí
s jejich statistickou vyšší bezpečností a mož-
ností snadnějšího napojení z vedlejších komu-
nikací.  Z tohoto důvodu (odbočování vlevo
z průmyslové zóny) město zažádalo v této lo-
kalitě vybudovat kruhový objezd, což nejdříve
ŘSD zamítlo, ale po urgenci nechává zpracovat
detailní analýzu této možnosti. Okružní křižo-
vatka u budoucího Lidlu byla jedním z hlavních
požadavků investora na to, aby obchodní dům
v Litomyšli vznikl. Vybudování okružní křižo-
vatky však vždy schvaluje mimo jiné dopravní
inspektorát a další orgány a názor vedení města
v těchto případech není rozhodující.

Co vyřeší zablokovanou komunikaci I/35
a přetížené objízdné silnice (Lány, TGM)?
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Proč město nezakáže průjezd kamionům?
V okolí I. základní školy a zámku se tak již pro
tranzitní dopravu stalo a policie pokutuje řidiče,
kteří toto nařízení nerespektují. V příštích mě-
sících by měl Pardubický kraj instalovat na spoj-
nici Litomyšl – Česká Třebová automatickou
váhu pro nákladní automobily, což by mělo ještě
více přispět k omezení porušování zákazových
značek. I přesto se ale samozřejmě může stát,
že nepozorný šofér navzdory značkám a mo-
žným postihům na světelné křižovatce odbočí
směrem do centra. Pokud je místem nakládky
a vykládky místo na trase Litomyšl – Česká Tře-
bová, je průjezd velkých nákladních vozidel le-
gální. Průjezd kamionů městem se výrazně sníží
po vybudování dálnice D35, protože cesta po ní
řidičům i spedičním společnostem přinese více
užitku než negativ.

Proč se při rekonstrukci silnic 
dělají ostrůvky pro chodce?
Není to kvůli moderní architektuře, efektu či
dalším důvodům, které si s nimi někteří spolu-
občané občas spojují. Ostrůvky jsou vybudo-
vány v místech, kde norma určuje jejich
vybudování kvůli maximální možné délce pře-
chodu pro chodce. V některých místech se
může ostrůvek vybudovat i v případě, že schva-
lovací orgány mají lokalitu za nebezpečnou,
a ostrůvek pro chodce je v místě prvkem, který
má zvýšit jejich ochranu před provozem. Alter-
nativou by byla nutnost instalovat na přecho-
dech pro chodce semafory, což ale dle názoru
odborníků nepřispívá k plynulosti provozu ani
pro automobily, ani pro chodce.

Podporuje město alternativní 
způsoby dopravy?
Ano, radnice intenzivně pracuje na propojení
jednotlivých částí města cyklostezkami (více
jsme informovali v minulých Liliích a tomuto té-
matu se budeme podrobněji věnovat v dalších
částech tohoto seriálu). Město také podporuje
rozvoj elektromobility, umožňuje soukromým
společnostem, např. ČEZu, vybudovat zde do-
bíjecí stanice a chystají se projekty na dobíjení
elektrokol. Kromě podpory těchto oblastí město
financuje provoz MHD, které využívají zejména
senioři a školáci. V reakcích veřejnosti se obje-
vovaly dotazy na to, zda je MHD na malém
městě smysluplné. Vedení města je toho ná-
zoru, že i přes každoroční provozní dotaci
ve výši 900 tisíc ano, zejména s ohledem na po-
třeby starší generace, která této služby využívá.
Cestující nad 65 let navíc mají jízdné zdarma.
Pádným argumentem pro zachování MHD je
vždy plný autobus v době ranní špičky, kdy ško-
láci z integrovaných obcí jedou do některé z li-
tomyšlských škol.

Možnosti parkování
Nedostatek parkovacích míst vnímá zhruba
75 % obyvatel. Parkování (hlavně v centru) po-
važují za dlouho neřešený problém. Chybí par-
kovací domy (plánované na ulicích Zahájské,
J. E. Purkyně, T. G. Masaryka) a omezení pro ce-

lodenní parkování v rezidenčních oblastech
a u obchodů (např. Albert, sídliště Komenského
atp.).

Omezení parkování
na Smetanově
náměstí
Zapojení obyvatelé se z hlediska postojů k ome-
zení parkování na Smetanově náměstí dělí
na dva stejně velké tábory příznivců a odpůrců.
Příznivci argumentují hlavně nedostatkem od-
počinkových ploch a zeleně, mezi odpůrci pa-
nuje obava z úpadku života na náměstí
a absence parkování obecně (alternativní par-
kování by mělo být v bezprostřední blízkosti),
proti omezení jsou pak statisticky významně
častěji obyvatelé okrajových částí Litomyšle.

Jaké má město projekty na zvýšení parko-
vacích míst?
Největším projektem pro výrazné zvýšení kapa-
city parkovacích míst je plán na předělání polo-
viny stávajícího průtahu městem na parkoviště
a cyklostezku. Tak by mělo vzniknout až několik
set parkovacích míst pár desítek metrů vzduš-
nou čarou od centra města. Na tento záměr má
město již zpracovanou studii a nyní zadalo de-
tailnější plán. Po dokončení dálnice na něm
chce spolu s ŘSD a Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje začít ihned pracovat.
Současně s tímto záměrem již došlo k vymístění
autobusů z parkoviště před II. a III. základní ško-
lou, čímž se zvýšila kapacita na 105 míst. Město
podpořilo vybudování nového parkoviště pro 77
automobilů v areálu Litomyšlské nemocnice,
které mohou využívat pacienti i zaměstnanci,
čímž se uvolnilo místo před nemocnicí.
Město bohužel naráží na snahy o zvětšování
stávajících parkovišť či hledání možností v no-
vých lokalitách. Parkoviště u základních škol již
kvůli podloží nejde rozšířit, stejně tak padly
plány na možné podzemní parkoviště na Sme-
tanově náměstí kvůli hladině spodních vod -
celá oblast stojí na pramenech, a pokud by se
změnily toky v podzemí, hrozilo by praskání až
zřícení některých historických domů. O nemož-
nosti vybudovat podzemní parking na náměstí
se v nedávné minulosti přesvědčil soukromý in-
vestor, který si zadal hydrogeologický průzkum
a ten jasně ukázal nemožnost zahloubit parko-
vání kolem Smetanova náměstí pod zem.
Před obchodními domy Albert, Billa a Penny je
časově omezené stání v provozních hodinách
na jednu hodinu. Komenského náměstí chtělo
město zahrnout do zpoplatněných úseků, kvůli
odporu místních obyvatel od záměru bylo upuš-
těno.

Chystají se parkovací domy?
Město má již několik let plány na parkovací
domy pod zámkem a naproti nemocnici. Sou-
časné vedení radnice tyto projekty v tomto vo-
lebním období nehodlá realizovat z několika
důvodu. Jedním je vysoká cena, každý z parko-
vacích domů s omezeným počtem míst na par-

kování by vyšel na zhruba 20 milionů Kč, což
v tuto dobu není město schopné ani ochotné fi-
nancovat. Tyto parkovací domy jsou ve srovnání
s plánem na proměnu průtahu neefektivní a při-
nesly by za velké náklady jen několik desítek
parkovacích míst. Dalším důvodem je estetika
– zejména parkovací dům pod zámkem by dle
současného vedení zakrýval zajímavý pohled
na jedinečnou památku UNESCO.

Jak chce město řešit parkování na náměstí?
Pracuje se na systému elektronické kontroly za-
placení parkovného pomocí snímání registrační
značky vozidla ať už ze strany strážníku měst-
ské policie nebo vjezdových bran. Město již ob-
drželo nabídku soukromé firmy na zprovoznění,
o celé záležitosti ale v budoucnu bude muset
nejprve rozhodnout zastupitelstvo. Možný ter-
mín zavedení tohoto opatření je rok 2023.
Město také plánuje rozšíření pobytové zóny
(chodníku) od obchodního domu Stratílek
po budovu České spořitelny tak, aby se zvětšila
plocha pro chodce, ale neubylo parkovacích
míst na náměstí,  pouze se zúží plocha mezi
parkováním a vozovkou.

Kvalita chodníků 
Stav chodníků ve městě se jeví jako ještě lepší,
81 % zapojených obyvatel je spokojeno s jejich
kvalitou. V komentářích si obyvatelé nejčastěji
stěžují na nedostatky v okolí jejich bydliště,
opakující se připomínky jsou pak chybějící
chodníky (k průmyslové zóně, směrem na Osík,
na Zahájské), příliš úzké chodníky (např. Vodní
valy), chybějící nájezdy pro kočárky atp.

Bude město řešit nevyhovující stav chod-
níků v některých částech města, jako je na-
příklad Zahájská, Vodní valy a další?
Ano, na letošní rok se plánuje rekonstrukce sítí
na Zahájské a příští rok se tamní občané
mohou těšit na nové chodníky i veřejné osvět-
lení. Také se mimo jiné chystá oprava a rozší-
ření chodníků kolem hřbitova. Vodní valy jsou
obytnou zónou a počítá se s možností pohybu
chodců v celé šíři. U bezbariérových nájezdů
se město zaměřilo na požadavky pohybově
postižených osob, s jejich pomocí byly vytipo-
vány trasy. Tam, kde se chodníky opravují,
vznikají bezbariérové nájezdy. Do budoucna se
připravuje i předláždění Nerudovy ulice a za-
dána byla studie na úpravu poslední třetiny
Vodní valů – od kina po splav.
Co se bude dít s chátrajícími nadchody?
Nadchod u polikliniky (více na str. 3) se postaví
zcela nový, s bezbariérovým výtahem, aby bylo
cestování z jedné části města do druhé příjem-
nější a snazší zejména pro starší a nemocné
spoluobčany. Současně se řeší stav nadchodu
u Smetanova domu, který by vedení města
do budoucna také rádo za přispění státu zre-
konstruovalo.

Problematice cyklostezek se kvůli omezenému
prostoru budeme věnovat v dalších dílech seriálu
Proč to (neu)děláte?! -mv-
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Reakce starosty
Doprava je jednou z největších bolístek Lito-
myšle, vnímá to tak nejenom vedení města, ale
co je důležitější, tak i samotní občané. Problé-
mem je zcela jistě přetížený průtah městem,
což by měla v horizontu několika let vyřešit dál-
nice D35. V polovině června máme s dalšími
stranami zastoupenými v memorandu kontrolní
schůzku s ŘSD, takže naše snaha o vybudování
dálnice neskončila jeho podpisem, i nadále se
budeme snažit řešit případné spory mezi účast-
níky územního a stavebního řízení tak, aby dál-
nice stála co nejdříve. Zde bych chtěl znovu
poděkovat všem stranám, jak ŘSD, tak místním
obcím a dalším subjektům, za to, že našly spo-
lečnou řeč.
Dalším problémem je parkování, ačkoliv se vět-
šina z nás shodne na tom, že další místa jsou
potřeba, praktické řešení tohoto problému už
tak snadné není. Je nutné si uvědomit, že město
není nafukovací. Pokud budou rodiny mít dvě
a více aut i na drobné záležitosti budeme všude
jezdit autem a navíc budeme chtít parkovat
přímo v centru, tak se dostaneme do problémů.
Ideálním řešením by bylo již popsané předělání
dvou pruhů stávajícího průtahu na parkování
a cyklostezku, protože komunikaci budou de
facto využívat jen místní a minimum přespol-
ních, kteří při cestách z Čech na Moravu a na-
opak využijí mnohem komfortnější a rychlejší
dálnice. Vzniklo by tak několik set nových par-
kovacích míst poblíž Smetanova náměstí, a to
by výrazně ulehčilo historickému centru.
Na tomto plánu jsme již začali pracovat a po do-
končení dálnice jsme připraveni to realizovat.
Parkovací domy máme rozplánované, ale je
u nich problém s poměrem cena/počet nových
míst. I tak jsme se v uplynulých letech snažili
s parkováním něco dělat, záchytné parkoviště
pod školami bylo rozšířeno o místa, která uvol-
nily autobusy, v nemocnici vzniklo ve spolupráci
města a kraje zbrusu nové parkoviště pro 77
aut. Pokud bude v zastupitelstvu shoda, mů-
žeme téma parkovacích domů opět vytáhnout,
ale s ohledem na napjaté městské finance jejich
výstavba v této době dle mého názoru  není
ekonomicky udržitelná.

Parkování na Smetanově náměstí očividně roz-
děluje společnost, chápu, že některým se nelíbí,
že z perly města máme parkoviště, ale pro ve-
dení města je důležité, aby střed města žil
a fungoval pro místní obchody, k čemuž se váže
potřeba zaparkovat. Za sebe mohu říci, že ne-
chci parkování omezovat, ale budeme lépe
a modernějšími prostředky kontrolovat platnost
parkovacích karet. Pro občany Litomyšle a inte-
grovaných obcí máme na krátkodobé parkování
výrazné slevy (300 Kč pro místní, 700 Kč pro
ostatní), přespolní si za parking nad 120 minut
na náměstí buď musí připlatit, nebo zaparkovat
jinde, například na záchytném parkovišti pod
školami a do centra za pár minut dojít pěšky.
K parkování se naprosto zásadně váže i naše
další snaha – propagovat a nabízet alternativní
možnosti dopravy. Je skutečně potřeba vždy
a všude jezdit autem? Osobně si myslím, že ni-
koliv. Ano, na větší nákup, k lékaři či na úřad se
zejména obyvatelé okrajových částí města a in-
tegrovaných obcí logicky nevydají, ale na menší
pochůzky to jde. Já osobně to tak praktikuji, Li-
tomyšl je městem krátkých vzdáleností,
a pokud vám to dovoluje zdraví a počasí, zkuste
občas nechat auto v garáži a své záležitosti vy-
razte řešit pěšky, na kole či prostřednictvím
MHD, kterou mají senioři nad 65 let zcela
zdarma.
Mimo jiné proto také od začátku funkčního ob-
dobí tohoto zastupitelstva dáváme ročně více
peněz na opravy místních komunikací, zejména
chodníků a hodláme s tím v příštích letech po-
kračovat. Stejně tak pracujeme na propojení
částí města a okolních obcí cyklostezkami. Ne-
chceme lidem pokrytecky říkat „nejezděte
autem“ a zároveň nic nedělat pro to, aby to pro
ně bylo snazší a pohodlné.
Ne vše jde kvůli povolováním a řízením tak
rychle, jak bych si přál, ale opravdu usilovně
na tom pracujeme. Problém je, že krom zdlou-
havé byrokracie nám občané často nechtějí
stavbu povolit či prodat/směnit pozemek.
Kvůli několika takovým úsekům se pak stopne
celá stavba. Proto s místními osobně jednám,
snažím se vysvětlovat, nabízet, prosit a apelo-
vat.
Z dotazníků ke strategickému plánu čerpáme
mnoho zajímavých poznatků a já za ně děkuji.

Doufám, že je z mých odpovědí jasné, že se
parkování věnujeme, snažíme se situaci zlep-
šit, ale narážíme na limity malého historického
města, a to jak pozemkové, tak finanční. I tak
se nám řada věcí povedla, ačkoliv to třeba
našim kritikům nebude stačit. 
Na závěr mi dovolte jednu myšlenku. Parko-
vání, stejně jako jiné věci, je problémem města,
ale i celé společnosti. Není zde žádné „my“,
kteří chceme parkovat, a oni, kteří nám v tom
brání, protože jezdí na kolech/nemají auta/ne-
zajímají se o nás. Město může hledat možnosti
na rozšíření parkovacích míst, kde se dá, ale
pokud bude neustále narůstat počet aut v uli-
cích, je to marná snaha. Proto jsem moc rád,
že se zde najdou lidé, kteří nečekají pouze
na to, co udělá město či kraj, ale sami se snaží
situaci zlepšit. Ať už se jedná o soukromé in-
vestory, kteří v nových bytových domech plá-
nují podzemní parking, či spoluobčany, kteří,
pokud to jde, nechají jednou za čas auto v ga-
ráži a vyrazí do města pěšky, na kole či auto-
busem.
Je velice pravděpodobné, že k mé odpovědi
na dotazy občanů z anonymního dotazníku
budete mít dodatečné připomínky a návrhy.
Jak jsem již říkal, pakování je problém nás
všech. Nikdo, ani (zejména) politici, není ne-
omylný. Ten, kdo si to o sobě myslí, se zpra-
vidla sám mýlí nejčastěji. Nastínil jsem vám
zde stanoviska radnice, která mají svá opod-
statnění, plusy, minusy a samozřejmě své kri-
tiky. Proto budu rád, když si najdete čas a dáte
nám vědět, s čím souhlasíte, nesouhlasíte, co
by podle vás stálo za přehodnocení a jaké jsou
další reálné možnosti.

S úctou Daniel Brýdl, starosta města

Proč to (neu)děláte?!
Otázky a odpovědi k dopravě v Litomyšli

Litomyšl i Svitavy se dočkají nové
výjezdové základny záchranky
Nové výjezdové základny Zdravotnické zá-
chranné služby Pardubického kraje se po Svita-
vách dočká i Litomyšl.  Stávající základny se
nachází v nevyhovujících lokacích a nemají
vhodné vybavení. Nové objekty plánované
v Průmyslové ulici nepříznivou situaci vyřeší.
„Stávající zázemí obou základen je v danou
chvíli nevyhovující. Posádky si zaslouží zázemí,
které bude adekvátní pro nepřetržitý provoz
a přitom bude dobře dopravně dostupné.
Včasný zásah zdravotnické záchranné služby
u pacientů ve východní části kraje je stěžejní
pro zahájení rychlé zdravotní pomoci i následné
péče. Například v Litomyšli nemocnice obhájila
statut iktového centra pro další roky a právě
v této oblasti je bezproblémový a rychlý příjem

pacienta k výkonu životně důležitý,“ uvedla ná-
městkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví
Michaela Matoušková. 
Předpokládané náklady na výstavbu nové bu-
dovy ve Svitavách činí asi 86 milionů, v Lito-
myšli pak 36 milionů korun. Kraj usiluje
o spolufinancování z evropských peněz -
v rámci finančního nástroje REACT EU bude usi-
lovat o financování svitavské základny. Pro
stavbu v Litomyšli chce kraj získat peníze z In-
tegrovaného regionálního operačního pro-
gramu.
„Na Radě kraje byl odsouhlasen záměr zahájení
projektové přípravy.  Nová záchranka by měla
stát na výjezdu směr Svitavy, což zajistí lepší
dopravní dostupnost. Navíc bude vybavena nej-

modernějším lékařským zařízením. S výstavbou
nové budovy se tak uleví nejen záchranářům,
ale i lidem, kteří na příjezd záchranky čekají.
Jsem rád, že se dočkala i Litomyšl,“ uvedl ná-
městek hejtmana pro oblast dopravy Michal
Kortyš.
Pavla Sedláková, vizualizace: Pardubický kraj

Proč to
(neu)děláte?!
otázky 
a odpovědi na 
www.litomysl.cz
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Novým náměstkem léčebné péče 
Litomyšlské nemocnice se stal Vít Heblt

Náměstek pro léčebnou péči
má v managementu Litomyšl-
ské nemocnice důležitou roli,
mimo jiné řídí práci primářů,
lékařů a dalších pracovníků,
koordinuje činnost mezi oddě-
leními nemocnice a odpovídá
za rozvoj léčebné péče. „Paní
doktorce Fenclové patří obrov-
ský dík a obdiv za čas a energii,
které věnovala Litomyšlské ne-
mocnici. Nabídka na uvolněné
místo po ní mě dost překvapila
a musel jsem se hodně rozmýšlet. Své místo
jsem vždy viděl spíše u pacientů v ambulanci,
na oddělení a na operačním sále než za kance-
lářským stolem. Současná doba je hodně ob-
tížná nejen pro pacienty, ale i pro zdravotní
sestry a lékaře. Nakonec ve mně zvítězil pocit,
že bych mohl být prospěšný i takto a místo při-
jal,“ vysvětluje okolnosti svého nástupu
do funkce ortoped Vít Heblt, který ale počítá
s tím, že si i přes náročné úkoly v nové pozici
vyhradí čas na své pacienty. „V péči o ně stále
vidím svoje hlavní povolání a poslání. Budu se
tedy snažit vše skloubit tak, abych se jim mohl
i nadále věnovat.“
Primářka Zdenka Fenclová se po letech práce
v managementu těší na to, až její hlavní náplní
práce bude opět péče o pacienty. „Ve vedení Li-
tomyšlské nemocnice pracuji od vzniku Nemoc-
nice Pardubického kraje, tedy 6 let, a cítím, že
nastal čas změny. Ve spolupráci s lékaři, se-
strami i dalším nezbytným personálem se za tu
dobu spousta věcí povedla, podařilo se nám
zvládnout i pandemii koronaviru. Myslím, že ne-
mocnice obstála se ctí a obhájila své místo
v regionu jako nemocnice s akutní péčí. V ne-
mocnici budu nadále pracovat, a to na hemato-
logicko-transfúzním oddělení, které bylo mou
častou nepřítomností oslabeno. Ovšem nadále
budu se zájmem sledovat dění kolem naší ne-
mocnice a pokud to bude možné, ráda pomůžu.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům za
jejich obětavou a nelehkou práci a popřát jim
hodně zdraví a pohody. Děkuji také doktoru He-
bltovi, že se rozhodl pracovat na pozici ná-
městka léčebné péče, a přeji mu hodně sil
a energie. A na závěr chci vyslovit své díky panu

starostovi a vedení města Lito-
myšl za podporu naší nemoc-
nice a velmi konstruktivní
komunikaci,“ uvedla lékařka.

Velké investice do nemocnice
a její rozvoj
V minulém vydání Lilie a v info-
kampani Proč to (neu)děláte
na webu www.litomysl.cz jsme
veřejnost informovali o plá-
nech rozvoje Litomyšlské ne-
mocnice 

Pozitivní zprávou je také to, že zdejší iktové
centrum obhájilo statut centra vysoce speciali-
zované péče, a to na dalších pět let. „Litomyšl-
ská nemocnice je specifická svou polohou
i skladbou péče. Rád bych se podílel na rozvoji
oddělení, která jsou nadregionální a něčím je-
dinečná. Díky vedení Nemocnice Pardubického
kraje se ve všech nemocnicích investuje
do přístrojového vybavení a to je třeba podpo-
rovat a využít. Není ale možné zapomínat na to,
že onemocnění covid tu s námi nějaký čas zů-
stane a je třeba, abychom na to byli připraveni.
Jako jednu z priorit vidím i zachování vakcinač-
ního centra a covidového oddělení,“ nastiňuje
Vít Heblt blízkou budoucnost Litomyšlské ne-
mocnice a dodává: „Je jisté, že covid se dotkl
a ještě dotkne všech stránek našeho života. Má
to vliv na financování zdravotnictví jako celku
i jednotlivých nemocnic. Stále dobíhá únava
zdravotnického personálu z posledních nároč-
ných měsíců. Personálu je stále nedostatek. Ale
to jsou známá fakta ze všech nemocnic v re-
publice. V současné době jsou zdravotníci una-
vení a vyčerpaní nejen fyzicky, ale hlavně
psychicky. Málokdo si asi dovede představit,
čím si někteří z nich prošli. V této situaci může
úsměv a poděkování být motorem, který nám
pomůže se znovu rozjet. Stejně tak může být
agresivita a projevy nenávisti poslední kapkou,
která přinutí někoho ze zdravotnictví odejít.“
O další plánovaný rozvoj v areálu bude Ne-
mocnice Pardubického kraje usilovat pro-
střednictvím výzvy REACT-EU, v níž jsou pro
Litomyšlskou nemocnici soustředěny investice
za dalších více než 50 milionů korun.

-mv-

Od 1. června došlo ke změně ve vedení zdejší nemocnice, náměstkem pro léčebnou péči se stal
Vít Heblt. Ten ve funkci nahradil Zdenku Fenclovou, jež se rozhodla skončit na vlastní žádost
ke konci května. Dlouholetá náměstkyně bude dále pracovat jako primářka hematologicko-
transfúzního oddělení a se svým nástupcem bude spolupracovat na dalším rozvoji Litomyšlské
nemocnice.

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 5. 6. MUDr. Tišlerová
Ne 6. 6. MUDr. Přichystalová
So 12. 6. MUDr. Jílek
Ne 13. 6. MUDr. Jindrová
So 19. 6. MUDr. Tišlerová
Ne 20. 6. MUDr. Novotná
So 26. 6. MUDr. Paseková
Ne 27. 6. MUDr. Paseková
So 3. 7. MUDr. Přichystalová
Ne 4. 7. MUDr. Skalická
Po 5. 7. neuvedeno
Út 6. 7. neuvedeno

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 5. 6. MUDr. Filová
Ne 6. 6. MUDr. Sadílková
So 12. 6. MUDr. Šíchová
Ne 13. 6. MUDr. Švábová
So 19. 6. MUDr. Cacková
Ne 20. 6. MUDr. Filová
So 26. 6. MUDr. Hájková
Ne 27. 6. MUDr. Mareš
So 3. 7. MUDr. Kopecká
Ne 4. 7. MUDr. Papoušková
Po 5. 7. MUDr. Pešková
Út 6. 7. MUDr. Pilařová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 5. 6. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 6. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 12. 6. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 13. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 19. 6. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 20. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 26. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 27. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 3. 7. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 4. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 5. 7. U Slunce, tel. 461 612 678
Út 6. 7. U Slunce, tel. 461 612 678

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. – 6. 6. MUDr. Krpčiar Patrik 
Litomyšl, Nerudova 207, 461 619 670
12. – 13. 6. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, 461 724 635
19. – 20. 6. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
26. – 27. 6. MDDr. Novák Peter
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
3. – 4. 7. MUDr. Nováková Lenka
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
5. 7. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
6. 7. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501

Návštěvy v nemocnici
Od 17. května 2021 jsou v Nemocnici Pardubic-
kého kraje opět povoleny návštěvy, je ovšem
třeba počítat s omezenou návštěvní dobou 
a dodržet stanovená pravidla:
• absolvování PCR nebo antigenního testu na

covid-19 s negativním výsledkem nejdéle 48
hodin před zahájením návštěvy a doložení do-
kladu o jeho provedení

nebo
• absolvované očkování proti covid-19, kdy od

aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu uplynulo nejméně
14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací
látky v případě jednodávkového schématu
uplynulo nejméně 14 dnů

nebo
• prodělání laboratorně potvrzeného onemoc-

nění covid-19, kdy od prvního pozitivního testu
neuplynulo více než 90 dní

a zároveň
• nejeví navštěvující osoba příznaky onemoc-

nění covid-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost,
zimnice, ztráta chuti nebo čichu…) a nebyla jí
nařízena karanténa nebo izolace

• po dobu návštěvy používá respirátor.
Potvrzení o výsledku testu, prodělaném one-
mocnění nebo certifikát o absolvovaném očko-
vání předložte bez vyzvání službu konajícímu
zdravotnickému pracovníkovi k nahlédnutí, spo-
lečně s vyplněným Prohlášením osoby navště-
vující hospitalizovaného pacienta v NPK.
Nemocnice nezajišťuje návštěvníkům provedení
antigenního testu na oddělení. 

-red-, převzato z webu litomysl.nempk.cz
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REkrabičkami šetříte životní
prostředí i svou peněženku

REkrabička je česká služba, která restauracím a dalším podnikům z gastro-
nomie pomáhá snižovat spotřebu jednorázového odpadu. Místo plastových
či papírových jednorázových krabiček, které skončí v lepším případě v se-
parovaném odpadu, v horším na skládce, si můžete nechat oběd naserví-
rovat do REkrabičky, kterou lze použít až 400krát. Tím pomůžete výrazně
snížit množství odpadu, který vyprodukujete.

Město Litomyšl dlouhodobě podporuje místní
snahy o ekologii a udržitelný rozvoj, proto všem
zapojeným restauracím nabízí speciální pomoc
s propagací na webu, FB i ve zpravodaji Lilie
a každému zapojenému subjektu jako prvotní
podporu pořídí deset REkrabiček. Pokud chcete
tyto provozovny podpořit i vy, stačí k nim zajít
na jídlo, případně využívání REkrabiček v jiných
provozovnách poptávat.

Mezi výhody REkrabičky patří:
• Praktická skladnost.
• Těsnící víčko, a to i u dvoukomorové krabičky. 

• Bez problému si v ní lze ohřát jídlo v mikro-
vlnné troubě, krabička navíc izoluje teplo.

• Zvládne i průmyslovou myčku do 100°C. 
• Neabsorbuje žádné pachy a mastnoty. 
• Má certifikát od státního zdravotního ústavu. 
Do projektu se zapojilo přes 300 podniků v ČR
(z toho zatím dvě z Litomyšle – Restaurace Ve-
selka a Restaurace Bohém v Hotelu Aplaus),
čímž se měsíčně ušetří zhruba dvě tuny od-
padu. Čím více podniků v Litomyšli se do pro-
jektu zapojí, tím snazší bude pro zákazníky
výměna krabiček.

Jak to funguje?
• Vyberete si a koupíte jídlo v podniku, který

REkrabičky používá.
• Necháte si jídlo naservírovat do REkrabičky

a zaplatíte vratnou zálohu 80 Kč + manipu-
lační poplatek 0-5 Kč.

• Krabičku doma po použití umyjete a kdykoliv
vrátíte zpět do restaurace - buď výměnou za
jinou s novou objednávkou (v tom případě již
neplatíte vratnou zálohu), nebo samostatně
a dostanete svých 80 Kč zpět.

• Vrátit ji můžete v jakékoliv restauraci, která
REkrabičky používá.  -red-, foto: rekrabicka.cz

Augustova tiskárna – nové místo
nových setkání v srdci Litomyšle
Nová kapitola příběhu Augustovy tiskárny se
začala psát v roce 2018. Po přípravných pracích,
kdy došlo k odstranění dvě desítky let rostou-
cích náletových dřevin, přes které už tiskárna
z Klášterních zahrad ani nebyla téměř vidět,
a po důkladném úklidu jejího interiéru zpusto-
šeného vandaly, byla Augustova tiskárna v září
toho roku zpřístupněna veřejnosti v rámci Dnů
evropského dědictví. Mezi více než třemi stov-
kami návštěvníků byli samozřejmě i ti, kteří pa-
matovali ještě prosperující tiskařský podnik.
A někteří návštěvníci patřili i k těm, kteří do Au-
gustovy tiskárny chodili na začátku 60. let
do školní družiny. Neradostný pohled na chřad-
noucí litomyšlskou památku ale oživila naděje,
že se přeci jen podaří Augustovu tiskárnu včas
zachránit. A to projektem, díky kterému dojde
nejen na rekonstrukci této památky, ale díky
kterému se stane Augustova tiskárna veřejným

kulturním prostorem. Že nápad proměnit Au-
gustovu tiskárnu v místo zaslíbené kultuře má
smysl, potvrdila hned v roce 2019 výstava pro-
jektu MenART v rámci Smetanovy výtvarné Li-
tomyšle, kterou navštívilo více než 3500
návštěvníků. Od podzimu 2018 přitom praco-
valo architektonické studio SBORWITZ Archi-
tekti na budoucí podobě objektu, v prosinci
2019 pak získala rekonstrukce Augustovy ti-
skárny stavební povolení. Po rekonstrukci, jejíž
přípravná fáze v podobě vyklízení objektu už
několik měsíců probíhá, nabídne křídlo sou-
běžné s proboštským kostelem, postavené
v roce 1911 Vladimírem Augustou (to s těmi
úžasnými betonovými stropy), celkem čtyři
podlaží prostor určených veřejnosti. Hlavní
náplní bude expozice věnovaná litomyšlskému
rodákovi Juliu Mařákovi, stálou expozici budou
doplňovat krátkodobé výstavy umění „Mařá-

kova“ století. Ale Augustova tiskárna
se otevře i současnému umění, kon-
certům, filmovým projekcím, předná-
škám i dětským výtvarným dílnám.
A stranou nezůstane ani kulturní his-
torie objektu, zachycená v tiskařské
expozici. Kromě zpřístupnění vnitř-
ních prostor objektu počítá plán re-
vitalizace také se zpřístupněním
dvorku a obnovou zahrady, která
k objektu náleží. Její budoucí podoba
vznikla pod taktovkou Zdeňka Se-
ndlera a dotváří jedinečný urbanis-
tický celek Klášterních zahrad,

zároveň ale dává zahradě u Augustovy tiskárny
svůj osobitý ráz, kouzlo a ponechává jí její inti-
mitu. Krátký náhled do historie i budoucnosti
Augustovy tiskárny představí od 12. června ven-
kovní výstava v zahradě Augustovy tiskárny.
Představí nejen nejdůležitější momenty její kul-
turní historie, ale nabídne také seznámení s vý-
sledky stavebně-historického průzkumu či
vizualizace její budoucí podoby. Výstava bude
zdarma přístupná denně až do 3. října a tímto
na ni všechny občany Litomyšle srdečně zveme.

Michal Šimek,
Muzejní spolek Augustova tiskárna

Užijte si Litomyšl
s výhodami 
a slevami
I v letošním roce si můžete zpříjemnit pobyt
v Litomyšli a využít slevy, bonusy a výhody
z bonusové knížky „Užijte si Litomyšl“. Najdete
zde více než 50 lákavých výhod a bonusů , které
lze čerpat po celé Litomyšli až do konce roku
2021. Bonusová knížka je řazena do kategorií
ubytování, stravování,  kavárny, vinárny a bary,
sport a wellness, specializované prodejny, pa-
mátky, muzea a galerie.  Je k dostání v Infor-
mačním centru na náměstí a u zámku.   Více
informací na www.uzijtesilitomysl.cz
Knížka je určena nejen pro turisty, ale i občany
města a je díky covidu prodloužena do 31. 12.
2021. Blanka Brýdlová

Cedule upozorní
řidiče na litomyšlské
památky
Památková rezervace Litomyšl patří mezi
chlouby města, kterou rádi navštěvují nejenom
místní občané, ale i turisté. A aby tato historická
perla neunikla zrakům potenciálních hostů,
kteří navštěvují zdejší kulturní instituce, restau-
race, kavárny a další obchody, se v blízkosti
města do prázdnin objeví celkem šest hnědých
cedulí lákajících turisty na výlet. Značky najdete
na frekventovaných silnicích v Němčicích, Ja-
nově, Nové Vsi u Litomyšle, Tržku, Višňárech
a Podrybníku. -az-
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2. 6. St 17.00 Absolventský koncert - koncert • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
3. 6. Čt 18.00 Tahle země není pro mladý - debata o současnosti a budoucnosti naší země s Ing. Helenou Horskou Ph.D. • Nový kostel a online na FB
4. 6. Pá 19.00 581. LHV: Escualo Quintet “Misterio Del Ángel” - ojedinělá tangová show, vstupné 250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
5. 6. So 09.00-18.00 Otevření Velkého Košíře - paddleboard, windsurf, vodní sporty pro malé i velké, hlavní program od 14.00 • Areál vodních sportů Velký Košíř
9. 6. St 20.00-21.00 Jak správně na zdravou snídani - on-line přednáška, přihlášení na pbenesova@lit.cz • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
10. 6. Čt 09.00-17.00 Výklady karet - s Emilíí Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví (Smetanovo náměstí) tel. 461 612 667

17.30 Večer s galerií: Místa spojená s židovstvím v Litomyšli - procházka po městě s Dagmar Burdovou • sraz před domem U Rytířů
11. 6. Pá 17.00 Andrea Stašková: Světlo dává tvar - vernisáž výstavy • Galerie Pakosta

18.30 Barbizonci versus Haushoferova škola - vernisáž výstavy, hudba Jakub Dryml a Pavel Padyásek • Galerie Kroupa tel. 774 552 525
20.00 Svatopluk - koncert rockové skupiny, písně Sváti Karáska, vstupné dobrovolné • evangelický kostel na Lánech tel. 723 902 216

12. 6. So 08.00-11.00 Bleší trh a Větrání šatníků - charitativní trh pro všechny, více info na novotna@generace89.cz • Toulovcovo nám.
10.00 Augustova tiskárna - Její historie i budoucnost - vernisáž výstavy • Augustova tiskárna (Šantovo nám.)
11.00 Tvarůžkové hody - gastropochoutky s tvarglů na slano i sladko • Restaurace a Minipivovar Veselka tel. 776 887 719
16.00 Kinder Fest Open Air - zábavou nabité odpoledne pro děti (hudba, tanec, kouzelník), 179 Kč • Letní scéna v parku u Smetanova domu
17.00 Eva Kmentová, Olbram Zoubek: Lidská důstojnost - vernisáž výstavy • Galerie Miroslava Kubíka tel. 602 771 145
19.00 Countrymeni - country večer • Hospoda Na Výsluní tel. 776 233 329
19.00 Lucky Joke - koncert • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183

13. 6. Ne 11.00 Tvarůžkové hody - gastropochoutky s tvarglů na slano i sladko • Restaurace a Minipivovar Veselka tel. 776 887 719
21.30 Letní kino: Šarlatán - film ČR, drama/životopisný, 70 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

15. 6. Út 09.30-11.00 Jak nepanikařit a nebát se poskytnout první pomoc - seminář, 50 Kč/rodina • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
17. 6. Čt 17.00 Tváře. Duchovní tváře. Neznámé portréty litomyšlské děkanské galerie - vernisáž výstavy • Kostel Povýšení sv. Kříže
18. 6. Pá 15.00-19.00 Čokoládový trh 2021 - akce pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, živá hudba, soutěže • Zámecké nádvoří a zámecká jízdárna

16.00 Procházka (s) městem: Bydlení v Litomyšli II - prohlídka města s průvodcem, zdarma • sraz před gymnáziem (ul. T. G. Masaryka)
17.00 Iva Hüttnerová: Obrázky - vernisáž výstavy • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287

19. 6. So 08.00-17.00 Starodávný jarmark - tradiční řemeslné trhy, občerstvení, reprodukovaná hudba • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
9.30-12.00 Výroba barev - výtvarná dílna, namíchejte si s námi barvy a následně si jejich kvalitu ověřte vytvořením vlastní malby • dům U Rytířů
10.00 100 let od odhalení pomníku J. A. Komenského - mimo jiné vystoupí historik Stanislav Vosyka • Komenského nám. tel. 461 653 333
10.30-19.00 Čokoládový trh 2021 - akce pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, živá hudba, soutěže • Zámecké nádvoří a zámecká jízdárna
17.00-20.00 Podvečerní kreslířský kurz mezi obrazy Josefa Voleského - s Markétou Doležalovou • dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00 Unotrio - koncert • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183

20. 6. Ne 10.30-17.00 Čokoládový trh 2021 - akce pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, živá hudba, soutěže • Zámecké nádvoří a zámecká jízdárna
21.30 Letní kino: Téměř dokonalá tajemství - německý film, komedie/drama, 70 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

21. 6. Po 16.00 Řezání a tisk kněhoznaček podle Josefa Váchala - výtvarná dílna, 350 Kč • Portmoneum – Museum J. Váchala tel. 777 840 425
24. 6. Čt 17.30 Komentovaná prohlídka výstavy Příběhy z obrazů Josefa Voleského - se Zuzanou Tomanovou • dům U Rytířů 
25. 6. Pá 18.00-24.00 Vrahem je zahradník - první litomyšlská Kriminacht, večerní cyklus čtení • 18.00 Bůůů Café, 20.00 Bobo Café, 22.00 knihovní dvorek 
26. 6. So 16.00 Vernisáž výstavy Jindřich Pevný: 60 - vernisáž výstavy • Galerie v Antik Hotelu Sofia tel. 461 613 191

16.00 Portréty Josefa Váchala - speciální odpoledne se čtyřmi grafiky-linorytci • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 777 840 425
19.00 J.A.M. - koncert • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183

27. 6. Ne 21.30 Letní kino: Dolittle - film USA, komedie/rodinný/fantasy, 70 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
1. 7. Čt 16.00 Královéhradecké kvarteto - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575

17.00 Na piknik s KlasikouPlus: Vojtěch Stříteský - piknik a povídání, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
18.00 Východočeský akademický orchestr - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
20.15 SL: Česká filharmonie Smetanově Litomyšli - zahajovací koncert festivalu Smetanova Litomyšl, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří
20.15 Česká filharmonie Smetanově Litomyšli - projekce zahajovacího koncert SL na plátno, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575

2. 7. Pá 18.00 Toulovcovy prázdninové pátky - od 18.00 pohádka nejen pro děti, od 19.30 koncert nejen pro dospělé • Toulovcovo nám. tel. 461 653 311
19.00 SL: Bedřich Smetana: Má vlast - koncert, 990 - 1490 Kč • Zámek Litomyšl - II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 SL: Jazzová jízda v jízdárně - koncert, 390 - 590 Kč • zámecká jízdárna tel. 461 612 575

3. 7. So 10.00-18.00 V duchnách s Divadlem Drak, Lidušky na zkoušku a Deskoherna - pohádkové čtení (10.00), hudební dílna a deskové hry • Klášterní zahrady
10.00 Komentovaná prohlídka výstavy Recyklace - s kurátorkou Evou Čapkovou • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 777 840 425
11.00 SL: Barocco sempre giovane - koncert, P. Janečková (soprán), V. Veverka (hoboj), I. Kramperová (housle), 190 - 590 Kč • Piaristický chrám 
11.00 Komentovaná prohlídka města - s průvodcem, začátek prohlídky v infostánku, 90 Kč • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
13.00 Martin Dräger - vernisáž výstavy • Augustova tiskárna (Šantovo nám.) tel. 461 612 575
14.00 Václav Tobrman - koncert pianisty • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
15.30 The Craked Cookies - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
16.00 SL: Klíče od domova - literární pořad, 390 - 590 Kč • zámecká jízdárna tel. 461 612 575
17.00 Na piknik s KlasikouPlus: Ivo Kahánek - povídání s pianistou Ivo Kahánkem, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
17.30 Výtvarná sekce Stipendijní Akademie MenART - vernisáž výstavy • místo bude upřesněno tel. 461 612 575
17.30 Václav Tobrman - koncert pianisty • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
18.30 Krištof Kintera: Praying Wood - slavnostní odhalení sochy • místo bude upřesněno tel. 461 614 765
19.00 Týnišťský Big band - týnišťská líheň dechařů vysílá svou vlajkovou loď, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
21.00 SL: Giacomo Puccini: La bohéme - opera, 790 - 1190 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
21.00 Večerní klasika: Duo Universe - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575

4. 7. Ne 10.00-18.00 V duchnách s Divadlem Drak, Lidušky na zkoušku a Deskoherna - pohádkové čtení (10.00), hudební dílna a deskové hry • Klášterní zahrady
10.30 SL: Má vlast - Ivo Kahánek & Miroslav Sekera - koncert, 390 - 590 Kč • zámecká jízdárna tel. 461 612 575
11.00 Komentovaná prohlídka města - s průvodcem, začátek prohlídky v infostánku, 90 Kč • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
14.00 SL: František Xaver Brixi: Missa Dominicalis - mše s Mons. Tomášem Halíkem, zdarma • Piaristický chrám a Klášterní zahrady

v Litomyšli v červnu 2021
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl
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aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

4. 7. Ne 16.00 Václav Tobrman - koncert pianisty • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
17.00 SL: Dostaveníčko v divadélku - komorní koncert, 1000 Kč • zámecké divadélko tel. 461 612 575
17.00 Na piknik s KlasikouPlus: Smetana 200 - povídání s představiteli projektu Smetana 200 • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
17.30 Tomáš J Holý - perkusivní kytarista využívá k tvorbě snad všechny části kytary, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
19.00 Tereza Krippnerová & The Masters - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
21.00 SL: Petr Iljič Čajkovskij: Evžen Oněgin - opera, 790 - 1190 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
21.00 Večerní klasika: Doubravka Čermáková - večerní koncert mladé harfistky z brněnské konzervatoře, zdarma • Klášterní zahrady
21.30 Letní kino: Chlap na střídačku - film ČR, komedie, 70 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

5. 7. Po 10.00-18.00 V duchnách s Divadlem Drak, Lidušky na zkoušku a Deskoherna - pohádkové čtení (10.00), hudební dílna a deskové hry • Klášterní zahrady
10.30 SL: Má vlast - Ivo Kahánek & Miroslav Sekera - koncert, 390 - 590 Kč • zámecká jízdárna tel. 461 612 575
11.00 Komentovaná prohlídka města - s průvodcem, začátek prohlídky v infostánku, 90 Kč • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
14.00 Český rozhlas Pardubice: Živě ze SL - rozhlasoví moderátoři zvou do živého vysílání festivalové hosty, zdarma • Klášterní zahrady
15.00 SL: Collegium 1704 - Perly českého baroka - duchovní kantáta, 290 - 690 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 575
16.30 Marta Töpferová - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
18.30 Novoměstská filharmonie - mladý orchestr s programem nejen známých operních melodií, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
20.00 SL: Česká Sinfonietta / Na cestě Evropou - koncert, 690 - 1090 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
21.00 Večerní klasika: Štěpánovo kvinteto - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575

6. 7. Út 10.00-18.00 V duchnách s Divadlem Drak, Lidušky na zkoušku a Deskoherna - pohádkové čtení (10.00), hudební dílna a deskové hry • Klášterní zahrady
11.00 SL: MenArt 2021 pro Smetanovu Litomyšl - koncert, 300 Kč (děti do 15 let a studenti 150 Kč) • zámecká jízdárna tel. 461 612 575
11.00 Komentovaná prohlídka města - s průvodcem, začátek prohlídky v infostánku, 90 Kč • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
14.00 SL: Český hornový sbor - koncert, 190 - 590 Kč • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 575
14.00 Workshop s Losers Cirque Company - workshop, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
14.30 Na piknik s KlasikouPlus: Adam Plachetka - rezidenční umělec festivalu v rozhovoru, kde se můžete ptát i vy, zdarma • Klášterní zahrady
15.30 Osamělé palačinky - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
17.00 Losers Cirque Company - přední český novocirkusový soubor založený duem DaeMen, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
17.30 Jelen - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
19.00 SL: S Adamem Plachetkou na Broadway - koncert, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St  1., 2. 6.  Rytíř spravedlnosti - film Dánsko, komedie/drama, 120 min, titulky, 110 Kč
Čt-Ne  3., 4., 5., 6.  6.        Večer pro dámy: Bábovky - film ČR/Slovensko, drama/komedie, 100 min, 130 Kč
Út, St  8., 9. 6.  Smečka - film ČR, drama/sportovní, 95 min, 110 Kč
Čt 10. 6.  Filmový klub: Svět podle Muchy - film ČR, dokumentární, 100 min, 100 Kč
Pá, So 11., 12. 6.  Tichý společník - film ČR, komedie/drama, 100 min, 120 Kč
Út, St 15., 16. 6.  Cruella - film USA, komedie, 135 min, v úterý titulky / ve středu dabing, 120 Kč
Čt, Pá, So 17., 18., 19. 6.  Tiché místo: Část 2 - film USA, horor/thriller, 100 min, titulky, 130 Kč
Út 22. 6.  Týden s Oscarem: Země Nomádů - film USA/Německo, drama/road movie, 110 min, titulky, 110 Kč
St 23. 6.  Týden s Oscarem: Emma - film Velká Británie, komedie/drama, 125 min, titulky, 100 Kč
Čt 24. 6.  Týden s Oscarem: Tenet - film USA/Velká Británie, akční/drama/sci-fi, 150 min, titulky, 120 Kč
Pá 25. 6.  Týden s Oscarem: Chlast - film Dánsko, drama, 120 min, titulky, 100 Kč
So 26. 6.  Týden s Oscarem: Nadějná mladá žena - film USA, krimi/drama/thriller, 115 min, titulky, 120 Kč  
Út, St  29., 30. 6.  Nightlife: Na tahu - film Německo, komedie, 115 min, 120 Kč
Čt, Pá  1., 2. 7.  od 17.00 a 19.30  Matky - film ČR, komedie/romantický, 95 min, 130 Kč
So 3. 7. Matky - film ČR, komedie/romantický, 95 min, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
Út  1. 6.  Den dětí v kině: Duše - film USA, animovaný/komedie/rodinný/hudební, 100 min, 100 Kč
So, Ne  5., 6. 6.  Scoob! - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 95 min, 100 Kč
So, Ne 12., 13. 6.  Princezna zakletá v čase - film ČR, pohádka/fantasy, 115 min, 110 Kč
So, Ne 19., 20. 6.  Luca - film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný, 100 min, 120 Kč
So, Ne 26., 27. 6.  Den dětí v kině: Duše - film USA, animovaný/komedie/rodinný/hudební, 100 min, 110 Kč

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky promítání od 21.30
Ne 13. 6.  Šarlatán - film ČR, drama/životopisný, 120 min, 70 Kč
Ne 20. 6. Téměř dokonalá tajemství - film Německo, komedie, 115 min, 70 Kč
Ne 27. 6.    Dolittle - film USA, dobrodružný/komedie/rodinný, 105 min, 70 Kč
Ne 4. 7. Chlap na střídačku - film ČR, komedie, 110 min, 70 Kč

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

VÍCEDENNÍ AKCE
od 12. 6.- 13. 6.          Tvarůžkové hody - gastropochoutky s tvarglů na slano i sladko • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 18. 6. - 20. 6. Čokoládový trh • zámecké nádvoří a jízdárna • Pá 15.00-19.00, So 10.30-19.00, Ne 10.30-17.00
od 28. 6. - 1. 7. Prodej vyřazených knih • před městskou knihovnou • denně 8.30 - 16.30
od 1. 7. do 11. 7. Festivalové zahrady - doprovodná scéna festivalu Smetanova Litomyšl • Klášterní zahrady
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Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

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

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na operní festival Smetanova Litomyšl,  představení MEDA na zámku Litomyšl a další kulturní 
i sportovní akce v síti  Ticketmaster, Ticketstream, Ticketportal, TicketLive a Colosseum. Internet, kopírování, skenování, laminování a kroužková vazba.

Nově v nabídce: suvenýry na téma výročí Pernštejnů a zboží s hudebními motivy.

Platnost bonusové knížky „Užijte si Litomyšl“ je prodloužena do 31. 12. 2021!

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 23. 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

do 6. 6.                                Sergej Iščuk: Mé půlstoletí - výstava díla S. Iščuka od jeho tvůrčích počátků až po současnost • regionální muzeum • Út– Pá 9–12, 13–17 a So–Ne 9–17
do 13. 6.                              Báječní dobrodruzi / počátky archeologie v regionu - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út– Pá 9 - 12, 13–17, So– Ne 9–17
do 25. 7.                              Příběhy z obrazů Josefa Voleského - výstava o akademickém malíři meziválečné Litomyšle • dům U Rytířů • Út – Ne 10–12, 13–17
do 29. 5. ´22                       Oldřich Hamera: Recyklace - pocta Josefu Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění, výstava • Portmoneum • Út– Ne 9–12 a 13–17
do 3. 10.                               Kampa a stálá expozice Městské obrazárny - české umění 19. a 20. století a dva obrazy z Musea Kampa • Městská obrazárna • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 7. 6. do 17. 1. ´22            Jindřich Pevný: 60 - výstava • Galerie v Antik Hotelu Sofia • denně
od 11. 6.  do 12. 9.         Dracula a ti druzí - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út– Pá 9–12, 13–17 a So–Ne 9–17
od 12. 6. do 1. 8.                 Andrea Stašková: Světlo dává tvar - výstava • Galerie Pakosta (StreetGallery) • denně
od 12. 6. do 31. 7.               Barbizonci versus Haushoferova škola - výstava • Galerie Kroupa • Po-Pá 9.00-12.30 a 13.00-17.00
od 13. 6. do 28. 8.  Eva Kmentová, Olbram Zoubek: Lidská důstojnost - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • do 11.7. denně 10–17, od 15.7. Čt-Ne 10-17 
od 13. 6. do 3. 10.              Augustova tiskárna - její historie i budoucnost - výstava  • Augustova tiskárna (Šantovo nám.) • denně 8.00-20.00
od 18. 6. do 19. 9.               Tváře. Duchovní tváře. Neznámé portréty litomyšlské děkanské galerie - výstava • kostel Povýšení sv. Kříže •  Út - So 10-17.30, Ne 13-17.30
od 19. 6. do 15. 8.               Iva Hüttnerová: Obrázky - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út - Pá 9-12 a 13-17, So - Ne 9-17
od 20. 6. do 5. 9.               Pačinkův Aplaus - výstava • Hotel Aplaus, zahrada Augustovy tiskárny, Francouzská zámecká zahrada • denně 10.00 - 17.00
od 3. 7. do 30. 8.                Plán B - open-air výstava • veřejná prostranství v Litomyšli
od 4. 7. do 18.7.                  Martin Dräger - výstava • Augustova tiskárna (Šantovo nám.) •  denně 10-12 a 13-17 

VÝSTAVY

Upozornění: Vzhledem k aktuální situaci ohledně covid-19 doporučujeme termín konání kulturní akce ověřit u pořadatele!



POZVÁNKY 

Tváře. Duchovní tváře: Neznámé portréty lito-
myšlské děkanské galerie – to je unikátní ko-
morní výstava nejstarší části portrétní galerie
litomyšlských děkanů ze sbírek Římskokatolické
farnosti – proboštství Litomyšl. Portréty někdej-
ších duchovních správců Litomyšle 17. a 18. sto-
letí budou takto veřejnosti představeny úplně
poprvé. Výstava, jejíž vernisáž se uskuteční ve
čtvrtek 17. června v 17 hodin, bude ke zhlédnutí
po celou turistickou sezónu – od 18. června do
19. září, a to v proboštském & kapitulním
chrámu Povýšení sv. Kříže.
Letošní výstavou litomyšlské proboštství zaha-
juje kompletní obnovu portrétní galerie, během
které restaurátorským či konzervátorským zá-
sahem projdou postupně všechny portréty, a to
v plánovaném tempu jeden obraz ročně. Při
značném množství „duchovních tváří“ v por-
trétní galerii je to sice běh na dlouhou trať, pro-
boštství chce však touto obnovou vzdát úctu
mužům, kteří často významně zasáhli do du-
chovního, společenského i kulturního života na-
šeho města a regionu. Portrét nejslavnějšího
litomyšlského děkana Tomáše Jana Pešiny z Če-
chorodu (funkci vykonával v letech 1657–1666),
a zároveň nejstarší portrét galerie, se na vý-
stavě objeví už ve zrestaurované podobě. Vý-
stava, jejímž kurátorem je R.D. PhDr. Radek
Martinek, Ph.D., se koná v rámci VI. ročníku Li-
tomyšlských dní barokní tradice a XVII. ročníku
Smetanovy výtvarné Litomyšle.

Vítek Večeře a Věrka Sejkorová Kašparová,
Litomyšlské dny barokní tradice

Čokoládový Trh 2021
Od pátku 18. do neděle 20.
června 2021 se poprvé usku-
teční Čokoládový Trh v Lito-
myšli. Akce se bude konat
na nádvoří zámku a v multi-
funkčním sále – jízdárně. Čeká
vás plno zábavy pro malé
i velké s prodejními stánky s čo-
koládovými delikatesami.
Pá 18.06. 15.00 – 19.00, So
19.06. 10.30 – 19.00, Ne 20.06.
10.30 – 17.00
Čokoládový Trh 2021 v Litomyšli pořádaný
agenturou ChrisEvents je jedinečnou událostí
pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek,
kteří mají chuť se pobavit, pochutnat si a pří-
padně se i přiučit vaření s čokoládou.
Čokoládový Trh se bude konat na nádvoří
zámku a v multifunkčním sále – jízdárně. Uvnitř
najdete čokolády, čokoládové tabulky, pralinky,
lanýže a na nádvoří najdete zase kávu, čokolá-
dové churros, makaróny, cupcakes, pivo, čoko-
ládové víno, karamel, vafle a další.
Vstupné činí 60 Kč (40 Kč pro seniory/ 40 Kč
pro studenty). Děti do 6 let mají na akci vstup
zdarma. Zájemci mohou rovněž soutěžit o volný
vstup na Litomyšl Čokoládový Trh 2021
na www.cokofest.cz.
Pódium bude mimo jiné patřit koncertům
v rytmu africké a mexické hudby, návštěvě kou-
zelníka pro děti a prezentaci našich vystavova-
telů. Pro děti bude opět připravený stánek

s malováním na obličej, nej-
lepší balonkář v republice
Tomáš Okurek a jeho vystou-
pení.
Velká hra o 5 000 Kč!
Při příležitosti Čokoládového
festivalu jsme pro návštěvníky
připravili hru o poklad! Osm
klíčů k pokladu bude uschováno
do zlatých čokoládových po-
hárků, které si budou moci náv-

štěvníci zakoupit u vstupu za 30 Kč. Ale pozor,
pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky
od našich sponzorů a odměnou 5.000 Kč!
Návštěvníci budou mít dále možnost ochutnat
a zakoupit různé druhy čokolád u více než 35
stánků, jako je ČokoKebab, Kamelie – víno
z Francie, Mr. Vonka, Jablíčko, Čo-Xo, Candy
Store, Kamila, Čokoládovna Janek, Judith Sweet
Art, Koruna pralines, Čokolandia a mnoho dal-
ších.
Čokoládový festival však nabídne i mnoho dal-
ších doprovodných akcí plných překvapení.
Bude to zkrátka jedinečné setkání všech milov-
níků čokolády, které byste si rozhodně neměli
nechat ujít.
Covid info: Plně dodržujeme veškerá potřebná
opatření. Z bezpečnostních důvodů Covid 19
nebude možné po opuštění areálu znovu vstou-
pit dovnitř. Návštěvníci opouštějící festival
budou muset při návratu do areálu zakoupit
nové vstupenky. Christophe Delattre

Starodávný
jarmark
V sobotu 19. června v době od 8 do 17 hodin se
v horní části Smetanova náměstí bude konat již
tradiční Starodávný jarmark. Upozorňujeme, že
v souvislosti s konáním akce bude vyloučena
doprava z horní části náměstí. Centrum města
bude určeno jen pěším. Pokud protiepidemická
opatření dovolí, zakoupené dobroty si budete
moci sníst a vypít nejen doma, ale také na místě
ve stánku s občerstvením. Jinak bude vše jako
obvykle, pozváno je na 100 prodejců. Za tónů
reprodukované hudby si budete moci nakoupit
dárky, hračky, keramiku, koření, mýdla, oble-
čení, pletené i háčkované výrobky, šátky, šperky
či různé textilní výrobky. V nabídce budou i vý-
robky z drátu, dřeva, kamene, kůže, levandule,
medu, pedigu, proutí, rakytníku, kůže nebo
vosku. Dále v nabídce budou nejen sladkosti,
ale i sýry nebo uzeniny. Přijďte se setkat se zná-
mými a dobře se bavit. 
Srdečně zve Smetanův dům a Jaroslav Dvořák

Letní kino otevře 13. června
V polovině června se po roce otevřou brány let-
ního kina ve Sportovním areálu za Sokolovnou.
Milovníci filmů pod širým nebem si až do konce
prázdnin užijí zábavu každou neděli. Čeká
na vás 11 filmů různých žánrů – od komedie,
horor, drama, pohádku až po akční. Sérii promí-
tání zahájí 13. června od 21.30 hodin film oce-
něný Českým lvem Šarlatán. Následující neděli
se můžete těšit na komedii, která se dočkala
několika zpracování, Téměř dokonalá tajemství
a poslední červnovou projekcí bude rodinný film
Dolittle o dobrodružné cestě veterináře a jeho
zvířecích kamarádů.
Další nedělní večery promítneme například
české komedie Chlap na střídačku, Bourák, Bá-

bovky, dále akční Rychle a zběsile: Hobbs
a Shaw nebo napínavý snímek Neviditelný. Děti
se mohou těšit na pohádku Jak vycvičit draka 3
a Princeznu zakletou v čase, kterou zakončíme
prázdniny, a tedy i celou sezónu letního kina. 
Věříme, že se sejdeme na projekcích ve velkém
počtu, nicméně vzhledem k aktuálním vládním
nařízením prosíme o dodržování pokynů perso-
nálu. Promítat budeme za každého počasí
a v případě deště se budou projekce odehrávat
v zastřešených prostorách areálu. Aktuální pro-
gram letního kina včetně návštěvnických dopo-
ručení najdete na webových stránkách Kina
Sokol nebo na našem Facebooku a Instagramu. 

Dita Konečná

Svatopluk 
v Litomyšli
Sbor Českobratrské církve evangelické Vás
v neděli 11. června v 20.00 hod. zve do evange-
lického kostela na Lánech na koncert rockové
skupiny Svatopluk. V bigbeatovém podání usly-
šíte písně Sváti Karáska. Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na vaši účast.

Václav Hurt, evangelický farář

Sergej Iščuk: „Mé půlstoletí“
7. únor – 6. červen 2021, regionální muzeum
Výstava obrazů Sergeje Iščuka se koná k život-
nímu jubileu umělce, který i přes své ukrajinské
a kozácké kořeny považuje město Bedřicha
Smetany za svůj skutečný domov. Rozsáhlá

výstava představí dílo Sergeje Iščuka od jeho
tvůrčích počátků až po současnost.
V jeho obrazech lze zachytit náměty z rodného
Povolží či středoasijské motivy. V průběhu let
v tvorbě Sergeje Iščuka našly zastoupení přede-
vším zátiší s květinami a ženský akt, jelikož ženy
sehrávaly v jeho životě vždy významnou roli,
v dobrém i zlém. Jejich zachycení na plátně je
však něžné, snové a plné příběhů v pozadí.
Iščukův pohled na svět je vyjádřen malbou.
Stejně jako ona je i jeho životní názor jasný, po-
zitivní, otevřený a radostný. Energii z jeho obrazů
se skrytou symbolikou může načerpat každý.
Během své tvorby uspořádal Sergej Iščuk několik
samostatných i skupinových výstav jak v Rusku,
tak v České republice a jeho dílo je zastoupeno
v mnoha galeriích, muzeích a především v sou-
kromých sbírkách. Veronika Sochůrek

Pohlédněte do
duchovních tváří
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Krajkář a Rodinný portrét míří
z Kampy do Litomyšle
Bedřich Dlouhý a Theodor Pištěk / 
Městská obrazárna / květen-říjen 2021
Městská galerie Litomyšl navázala spolupráci
s pražským Museum Kampa – Nadací Jana
a Medy Mládkových, institucí, jež pečuje o díla
významných výtvarných umělců 20. století.
Díky této spolupráci byly do expozice Městské
obrazárny na léto zapůjčeny dvě špičkové práce
malířů Bedřicha Dlouhého a Theodora Pištěka.
Obrazy budou k vidění v Městské obrazárně,
nacházející se ve druhém patře litomyšlského
zámku, až do 3. října. 
Konkrétně se jedná o dílo Rodinný portrét
(1976) od malíře, kostýmního výtvarníka, scé-
nografa a bývalého automobilového závodníka
Theodora Pištěka (*1932), jenž je také držitelem
americké filmové ceny Oscar za kostýmy
k filmu Amadeus (1984) režiséra Miloše For-
mana. Dílo Rodinný portrét vzniklo v době
vrcholících komunistických represí tzv. norma-
lizace, prostřednictvím zobrazených figur za-
balených do látky se dotýká existenciálních
otázek spojených se ztrátou individuality, s od-

osobněním a prázdnotou v lidské společnosti.
Druhé dílo od malíře Bedřicha Dlouhého (*1932)
s názvem Krajkář (1986) je svéráznou parafrází
tvorby nizozemského malíře Jana Vermeera
(1632–1675), původní barokní téma však autor
ironicky posouvá do světa popartu. Dílo s po-
stavou kačera Donalda se tak stalo jedno z iko-
nických děl Bedřicha Dlouhého.
Městské obrazárna dále prezentuje více než 150
těch nejcennějších obrazů a soch z bohaté
sbírky litomyšlské galerie. Setkáte se zde s je-
dinečnými díly českého výtvarného umění
autorů, jako jsou Julius Mařák, Josef Čapek, Emil
Filla, František Tichý, Václav Boštík či Olbram
Zoubek. Důraz je také kladen na umělce se
vztahem k městu – Antonína Dvořáka, Maxe
Švabinského, Josefa Matičku, Ludmilu Jandovou
či Bohdana Kopeckého. Mimořádná koncepce
expozice vás seznámí nejen s vystavenými díly,
ale i s dějinami regionu. Prožijte neskutečný pří-
běh galerie malého města východních Čech,
které kulturním a historickým významem pře-
sahuje své hranice. Zuzana Tomanová

Vrahem je
zahradník!
Prožijte s námi první litomyšlskou Kriminacht
a setkejte se se současnými předními autory
české detektivky. Michal Sýkora (Detektivové od
Nejsvětější Trojice), Iva Procházková (Vraždy
v kruhu) a Jarmila Pospíšilová (Když se rojí smrt)
budou číst ze svých nejnovějších knih. V pátek
25. června v Bůůů Café (18.00 hod.), v Bobo
Café (20.00 hod.) a na knihovním dvorku (22.00
hod.). Detektivní žánr, ač často řazený mezi
„pokleslou“ literaturu, se dlouhodobě těší vel-
kému zájmu čtenářů. Jedna z organizátorek
akce Kriminacht Iva Pekníková řekla: „Detek-
tivky patří trvale mezi nejpůjčovanější knihy.
Svědčí o tom také statistika výpůjček v naší
knihovně. A proto jsme se rozhodli společně
s městkou galerií připravit večerní detektivkový
maraton.“ Večerní cyklus čtení je koncipován
jako putování po Litomyšli a návštěvník si může
vybrat, zda navštíví pouze jedno, nebo absol-
vuje všechna tři autorská čtení. Vstup na akci je
zdarma. Pro bližší informace sledujte, prosím,
webové stránky www.knihovna.litomysl.cz.
25. 6. 2021
18.00, Bůůů Café, čte Jarmila Pospíšilová
20.00, Bobo Café, čte Iva Procházková
22.00, knihovní dvorek, čte Michal Sýkora

Martina Zuzaňáková

Iva Hüttnerová – Obrázky
Rádi bychom vás od 19. června do 15. srpna
2021 pozvali do regionálního muzea na výstavu
olejů známé spisovatelky, herečky a malířky Ivy
Hüttnerové, která vás přenese do „starých dob-
rých časů“. Z její naivní tvorby dýchá klid a nos-

talgie. Autorka je vystudovanou herečkou, ma-
lovat začala ve svém prvním angažmá – v Kar-
lových Varech v roce 1974. Věnovala se také
navrhování kostýmů, jevištních dekorací a pla-
kátů pro různá divadla a televizní pořady. Vy-
dala pět autorských knih a řadu dalších
ilustrovala. Moderovala a spoluvytvářela pořad
Domácí štěstí v České televizi. Sbírá staré před-
měty z domácnosti, zejména textilie. Dodnes
realizovala na 300 autorských výstav v Če-
chách, na Moravě, Slovensku, ve Stockholmu
a v New Yorku. Její obrazy jsou součástí stálých
expozic naivního umění v Paříži a Hamburku.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 18. června
v 17 hodin. Součástí vernisáže bude komento-
vaná prohlídka výstavy s její autorkou. Akce se
bude řídit aktuálně platnými protiepidemickými
opatřeními vlády ČR, včetně možné regulace
počtu návštěvníků. Veronika Sochůrek

Dracula a ti druzí v regionálním muzeu
11. červen – 12. září 2021, regionální muzeum
Výstava Letohrádku Mitrovských v Brně o dě-
sivé historii představí reálné postavy z dávné
minulosti toužící po lidské krvi.
Příběh nejznámějšího upíra hraběte Draculy byl
mnohokrát zfilmován a šlechticův hrad v ru-
munské Transylvánii dodnes patří k nejnavště-
vovanějším památkám celého Balkánu. Ovšem
málokdo tuší, že jako literární předloha mohla
tvůrci Draculy – Bramu Stokerovi – posloužit ji-
hočeská kněžna Eleonora Amálie ze Schwar-
zenbergu, s jejímž tajemným osudem vás
výstava také seznámí.
Střední Evropa byla bohatá na případy upírství
– už středověké kroniky zmiňují několik zásad-
ních případů. Renesanční monstrum Alžběta
Báthoryová známá jako Čachtická paní se ráda
koupala v krvi svých obětí, karlštejnská paní Ka-
teřina Bechyňová z Komárova v polovině 16.

století umučila nejméně 14 poddaných. Připo-
meneme i pověst o zámeckém správci ze Žďáru
– Aloisi Ulrichovi, který se lidem zjevoval
i po své smrti a musel být znovu usmrcen. Poz-
dější upírské šílenství v dobách baroka, během

kterého byl překopán kdejaký hřbitov, musela
rázně zastavit až císařovna Marie Terezie.
Na výstavě se dozvíte, jak upíra rozpoznat
a hlavně jak se proti němu chránit. Kdy použít
cibuli a kdy česnek, co provádět s kuchyňskou
solí, z jakého dřeva bude nejlepší vyrobit na-
ostřený kůl, kterým upírovi probodnete srdce
a jestli chodí upíři sát i za bílého dne…
„Kromě poutavých textů jsou na výstavě pre-
zentováni upíři ve stylizovaných scénách (např.
starobylý hřbitov plný vampýrů, přepadení upí-
rem v ložnici, napadení vlkodlakem ad.). Figury
vypadají velice věrohodně. Nechtěli jsme pone-
chat náhodě žádný detail, takže postavy mají
skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty včetně
účesů. Speciálně pro tuto výstavu také vznikly
,oživlé‘ obrazy, které vystraší úplně každého
návštěvníka,“ upřesnil kurátor výstavy Mgr. Petr
Lukas. Petr Chaloupka

Báječní dobrodruzi
- počátky archeo-
logie v regionu
24. leden – 13. červen 2021, regionální muzeum
Začátky archeologie byly jedním velkým dobro-
družstvím. Za prvními nálezy a výzkumy stáli
různí nadšení amatérští badatelé. Díky nim ale
romantické představy postupně získávaly vě-
decký základ. Vznikl vědní obor archeologie.
Výstava představí některé z prvních nálezů,
osobnosti stojící za vznikem archeologie v regi-
onu a různé kuriozity, které jsou s těmito po-
čátky neodmyslitelně spjaté. Nebudou chybět
ani ukázky starších konzervačních a dokumen-
tačních postupů při výzkumech.

Jana Němcová
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Kniha Jana Kapusty (1932–2011),
litomyšlského kulturního a mu-
zejního pracovníka, historika,
hudebního vědce a publicisty, je
souborem statí pojednávajících
o kulturních tradicích Litomyšle,
na jejichž kultivaci se autor
po několik desetiletí intenzívně
podílel.
Vedle syntetických studií
s řadou podstatných informací
zahrnuje také texty, jež jejich
pisatel inzeroval jako nevážná
hospodská vyprávění. I tato pojednání však ob-
sahují mnoho cenných postřehů a vysoce pře-
sahují rámec, který jim vymezil jejich původce.
Kapustova kniha, z níž čiší intimní vztah

k městu a jeho životu, je v mno-
hém výjimečná. Na jedné straně
je napsána se značnou erudicí,
s velkým nadhledem a na vysoké
literární úrovni, na straně druhé
velmi čtivě a přívětivě zasvěcuje
do tajů dávné i nedávné minulosti
a může tak čtenáři napomoci
k orientaci v současném spletitém
dění (např. v problematice polisto-
padového přehodnocování dosud
nedotknutelných kulturních a poli-
tických ikon apod.).
Autorem grafické úpravy knihy, kte-

rou vydává Regionální muzeum v Litomyšli
a nakladatelství Arbor vitae, je Jiří Lammel.

Martin Boštík

Řezání a tisk 
kněhoznaček 
podle J. Váchala

Portmoneum,
pondělí 21.
června 2021, od
16 hodin
Josef Váchal
zhotovil za svůj
život přes 400
návrhů exlibris,
častěji je však
nazýval kněho-
značky (ozna-
čení knihy
majitelem). Při
výrobě vlast-
ního exlibris bu-
dete moci zažít,
co všechno tato

grafická disciplína obnáší. Zhotovíme vlastní
grafický návrh a vyzkoušíme techniky linorytu
a dřevořezu. Inspiraci budeme čerpat z Vácha-
lovy tvorby, ale vlastní invenci se meze nekla-
dou. Nakonec vše vytiskneme na knihařském
lisu.
Na dílnu je nutné se předem přihlásit na email
klimesova@rml.cz nebo na tel. 777 840 425.
Kapacita 8 osob. Vhodné pro dospělé a děti od
8 let. Cena dílny 350 Kč včetně vstupu do ex-
pozice. Portmoneum bude otevřeno výhradně
pro účastníky kurzu.
Akce se bude řídit aktuálně platnými protiepi-
demickými opatřeními vlády ČR.

Hana Klimešová

Portréty Josefa
Váchala
Portmoneum, sobota 26. června 2021, 
od 16 hodin
Speciální odpoledne, na kterém čtyři současní
grafici, linorytci – Zbyněk Hraba, Petr Palma,
Pavel Piekar a Ladislav Sýkora – věnují vlastní
portrét Josefa Váchala do sbírek Portmonea –
Musea Josefa Váchala. Grafiky budou vystaveny
v Portmoneu jen po dobu konání akce. Modero-
vání odpoledne a debatování s tvůrci i ostatními
návštěvníky se ujme kurátorka muzea Hana Kli-
mešová a znalec Váchala Petr Tylínek. Dozvíte
se, jak portréty Mistra vznikly, něco o jejich
vztahu k Váchalovi a o grafice jako takové. Pro-
stor bude pro dotazy a součástí odpoledne
bude také překvapení pro všechny zúčastněné.
Možná ani vy neodejdete bez své nové grafiky!
Akce se bude řídit aktuálně platnými protiepi-
demickými opatřeními vlády ČR, včetně možné
regulace počtu návštěvníků. Vstupné dle stan-
dardního ceníku vstupného do Portmonea.

Hana Klimešová

Za mimořádnými
hrdiny o prázdninách
Díky rozvolnění opatření a snížení rizika pře-
nosu covidu může Naděje o prázdninách připra-
vit pro děvčata a chlapce od 6 do 18 let opět
pěkný program. Budeme putovat za nejedním
překvapením. Hrdinové z filmů a z přírody nás
budou provázet svým dobrodružstvím. Spo-
lečně s nimi budeme objevovat různé hodnoty
a postoje, které umožňují přežití a přinášejí
dobré věci jim samotným i jejich okolí. Pokud by
vás zajímalo, co bylo například důsledkem vy-
trvalosti Bilba Pytlíka v Pánu prstenů, nebo co
změnilo šavlozubého tygra v Době ledové,
anebo co je vůbec společné všem hrdinům, ur-
čitě neváhejte svým dětem program Naděje na-
bídnout nebo je přímo k nám poslat. Každý
týden bude zdarma otevřeno od úterý do pátku
od 8 do 13 hodin. Součástí prázdninového pro-
gramu budou i výlety. Chystáme se například
na outdoorovou lanovou dráhu do Osíku, do in-
diánské vesnice u Vysokého Mýta, do Bioparku
Štít, Nových Hradů… Výlety si částečně účast-
níci budou hradit. Díky přispění finančního daru
od Generace 89, budou částky účastníků poní-
ženy. Velice děkujeme. Budeme se těšit se na
všechny, kdo k nám zavítají. 

Jitka Nádvorníková

Oslavte s námi den prarodičů
a seniorů!
Uplynulý rok byl pro seniory opravdu náročný.
Pandemie koronaviru je izolovala, často
na dlouhou dobu odstřihla od jejich blízkých,
mnoho aktivit pro seniory bylo omezeno nebo
zrušeno. 
Rádi bychom jim poděkovali, že to vše vydrželi,
a dali jim vědět, že jsme s nimi moc rádi.
Papež František na čtvrtou červencovou neděli
vyhlásil Den prarodičů a seniorů. Pokud to epi-
demiologická situace dovolí, oslavíme ho s nimi

v neděli 25. července společnou ekumenickou
bohoslužbou v 14.00 hod. v kostele Povýšení sv.
Kříže. Poté nám na farní zahradě pro dobrou
náladu zahrají na harmoniku manželé Vodeh-
nalovi, bude připraveno drobné občerstvení
a pivovar Neratov zde bude mít svůj stánek.
Vezměte své rodiče, prarodiče, sousedy a při-
jďte s nimi oslavit jejich den. Jste srdečně zváni!

Za Farní charitu Litomyšl 
Martina Hanusová

Prodej vyřazených
knih a dalších
dokumentů
Na přelomu června a července zveme všechny
milovníky knih na tradiční výprodej vyřazených
knih a dalších dokumentů. Výběr bude napříč
žánry od dětské literatury přes beletrii pro do-
spělé (detektivky, romány pro ženy, ...) až po na-
učnou literaturu.  Ceny od 5 Kč a akce 5+1
zdarma. Těšíme se na vás před knihovnou od
pondělí 28. června do čtvrtka 1. července vždy
od 8.30 do 16.30 hod. Iva Pekníková

Litomyšl a její tradice nevážně i vážně 

• šití péřových dek
a polštářů různých rozměrů

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

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

ČISTÍRNA PEŘÍ

Do tohoto vydání zpravodaje se nevešly násle-
dující texty: Báseň o covidu; Agresivita za vo-
lantem; ČMP v hledáčku kamer.  Přečíst si je
můžete alespoň na webu litomysl.cz. -red-

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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POZVÁNKY 

Známe program
63. Smetanovy Litomyšle
strana 1 >
Na nádvoří litomyšlského zámku se vrátí opery,
které v loňském ročníku poprvé ve festivalové
historii pochopitelně zcela chyběly. Janáčkova
opera Národního divadla Brno přiveze Pucci-
niho Bohému a Evžena Oněgina od Petra Iljiče
Čajkovského, Opera Národního divadla morav-
skoslezského Ostrava pak Dvořákovu Rusalku
a Smetanovu Hubičku. Návštěvníci festivalové
stagiony na zámku v Nových Hradech se
mohou těšit na premiéru mimořádného pro-
jektu Třikrát Ariadna s díly Monteverdiho, Bendy
a Martinů.
Slavnostní zahajovací koncert bude 1. července
od 20.15 hodin živě přenášen na ČT art. Bude-li
večerům přát počasí, mohou 1. a 11. července
přímé přenosy ze zámeckého nádvoří sledovat
také návštěvníci ve Festivalových zahradách.
Také volně přístupná doprovodná scéna Sme-
tanovy Litomyšle dnes představuje chystaný
program slibující například koncerty Anety Lan-
gerové, kapely Jelen nebo francouzských The
Cracked Cookies. „Novinkou letošního ročníku
je formát ‚Večerní klasika‘. Krátké koncerty ko-
morní klasické hudby mohou být skvělým prv-
ním krůčkem pro ty, kteří se na operu v nádvoří
ještě necítí,“ vysvětlila dramaturgyně Petra
Soukupová. 
Smetanova výtvarná Litomyšl zaštítěná Měst-
skou galerií Litomyšl a Bohemian Heritage Fund
uvede letos celkem osmnáct výstav. Kromě
místních galerií a muzea ovládne i veřejný pro-
stor města.  Nabídne druhý ročník open-air vý-
stavy předních českých umělkyň a umělců Plán
B a také odhalení sochy Krištofa Kintery. „Kin-
terova sedmimetrová plastika pro Litomyšl na-
zvaná Praying Wood představuje klečící
antropomorfní postavu a měla být vrcholem
minulého ročníku výtvarného festivalu. Její vý-
robu ve slovenské Galantě však v roce 2020
zkomplikovala pandemie a uzavření hranic. Pro
nás všechny, kteří osud sochy známe, je její
představení v Litomyšli symbolem naděje, že

bude opět lépe,“ představila jednu z instalací
ředitelka městské galerie Martina Zuzaňáková.
Celý program Smetanovy Litomyšle, Festivalo-
vých zahrad a Smetanovy výtvarné Litomyšle
je od dnešního dne dostupný také na webu fes-
tivalu smetanovalitomysl.cz. Na stejném místě
bude ve středu 26. května od 10.00 hodin spuš-
těn předprodej vstupenek a před zahájením fes-
tivalu zde bude umístěn přehled aktuálně
platných hygienických opatření. „Je pravděpo-
dobné, že návštěvníci budou do festivalových
míst vpuštěni pouze v respirátorech a že se
budou muset prokázat negativním testem, po-
tvrzením o plném očkování nejméně před 14
dny nebo o prodělání nemoci covid-19 v posled-
ních 90 dnech. Všichni ale víme, jak rychle se
podmínky mění, prosíme proto návštěvníky, aby
se s aktuálními opatřeními seznámili na našich
stránkách třeba až v druhé polovině června
a pro jistotu ještě jednou před samotnou cestou
na festival,“ upozornil Pikna. „Lze očekávat, že
nezbytná opatření způsobí návštěvníkům jistá
nepohodlí, a před nás kladou velké organizační
výzvy. Jsme ale šťastní, že se 63. ročník Národ-
ního festivalu Smetanova Litomyšl nakonec
opravdu může odehrát a všem návštěvníkům
předem děkujeme za trpělivost.“
Ačkoli je festival na počet dní kratší, rozpočet
se i díky množství pořadů výrazně nesnížil. Zá-
roveň lze ale očekávat výrazně nižší příjem
ze vstupného kvůli povinnému snížení kapacity
hledišť. I naplnění rozpočtu však vypadá na-
dějně. Podařilo se získat dotace od Ministerstva
kultury, Pardubického kraje i města Litomyšle,
přízeň zachovala většina mecenášů a sponzorů
v čele s generálním partnerem, Českou spoři-
telnou. „Situace v ekonomice není jednoduchá,
kulturu ale musíme podržet. Smetanova Lito-
myšl by mohla být příkladem nezlomnosti
a vůle přežít,“ míní Radomil Štumpa, Brand Ac-
tivation Leader České spořitelny.

Eva Piknová, foto: František Renza

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

•
•
•
•
•

CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
www.consultvk.cz

Litomyšl – Smetanovo náměstí 
Prodej nebytové jednotky s výlohami pro komerční
využití. Modernizovaný prostor v přízemí, naproti
poště. Podlaha keramická dlažba, vytápění el. přímo-
topy, vl. soc. zařízení. Nyní pronajato = výnos z pro-
nájmu. ENB G. Č. 1621.                 Cena: Informace v RK
Litomyšl – Dukelská 
Prodej bytu 2+1 (70 m2) v I. NP nízkopodlažního domu.
Byt je v os. vlastnictví, ideální k rekonstrukci dle Va-
šich představ. Nízké náklady! ENB G
Č. 1589.                                                        Cena: 3 110 000 Kč
Vysoké Mýto – prodej RD 4+kk s garáží a zahradou
660 m2 ve vilové čtvrti Pražského Předměstí. Pří-
jemné bydlení. Č. 1622.             Cena: Informace v RK
Cerekvice n. L. – prodej objektu na návsi pro bydlení
s podnikáním. Objekt napojen na elektro, přípojka
veřej. vodovodu u domu, uzavřený dvůr (428 m2). Po-
zemky celkem: 891 m2. Kvalitní obč. vybavenost obce
a pohodlný dojezd do Litomyšle a V. Mýta. ENB G.
Č. 1402.                                                      Cena: 1 590 000 Kč
Litomyšl - pronájem bydlení
–  vybaveného bytu 3+1 (cca 100 m2) ve 3. NP. Vlastní
plynový kotel, plast.okna. Vhodné pro 1-2 páry. ENB G
Č. 1600                    Cena: 10 000 Kč/měs. + energie
–  bytu 1+1 (36 m2) po rekonstrukci ve 4. NP, s výta-
hem, Komenského nám. ENB B/110
Č. 1616                              Cena: 8 900 Kč/měs. + energie
–  krátkodobý pronájem na Smetanově náměstí-plně
vybavený komfortní apartmán s terasou. ENB G
Č. 1620                    Cena: 20 000 Kč/měs. vč. energií
Litomyšl - pronájem kanceláře  (36 m2)  ve II. NP
v admin. budově. Soc. zařízení na podlaží, klimatizace.
Možnost pronájmu parkovacího místa. Energie pau-
šálně dle plochy. ENB G/252.
Č. 1603                            Cena: 4 800 Kč/měs. + energie
Kolektiv RK CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. 
je tu pro Vás od roku 1992. 

Výstava Plán B
Také v letošním roce bude součástí Smetanovy
výtvarné Litomyšle open-air výstava Plán B.
Ve spolupráci městské galerie a nadačního
fondu Bohemian Heritage
Fund (BHF) vzniká tak další díl
přehlídky, která upoutá pozor-
nost všech obyvatel města
i jeho návštěvníků. Interveno-
vat do tak kultivovaného pro-
středí, kterému dominují
historické i moderní architek-
tonické skvosty, není lehké. To
si také uvědomují přizvaní
umělci různých generací, kteří
svými díly přicházejí povzbudit
všechny, kterým se už po se-
tkávání s uměním stýská.
Letošní výstava byla připra-
vena stále jako Plán B, protože
ani na jaře nebylo zřejmé, jak
bude vypadat letní sezóna.
Do Litomyšle přivede objekty,

které reagují na aktuální problémy nebo odka-
zují přímo k vizualitě prostředí a vyzývají náv-
štěvníky k interakci. Intervence do veřejného

prostoru není jeho naruše-
ním, ale spíše hledáním spo-
lečného tónu. Někdy je tak
nenápadná, že se stává při-
rozenou součástí, jako by tu
byla přítomná už odedávna. 
Vystavující umělci: Matěj Al-
Ali, Erika Bornová, Milena
Dopitová, Josef Duchan,
Tomáš Hlavina, Kryštof Kap-
lan, Lenka Klodová, Eva Ko-
ťátková, Vladimír Kovařík,
Pavel Mrkus, Richard Weis-
ner. Šimon Slavík, 

Bohemian Heritage Fund
Repro: Eva Koťátková, 

Sleeping Woman Goes in
Battle (Spící žena vyráží

do boje), BHF
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Ceny pozemků v Litomyšli
jsou nekonečné. Je to špatně?
Kamarád se chce s rodinou přestěhovat
do rodné Litomyšle, ale marně shání pozemek
pro stavbu domku. Obešel dvanáct vlastníků
parcel, ale žádný se s ním nebyl ochoten byť jen
bavit o ceně. Protože pozemky teď skoro nikdo
nechce prodat, jejich tržní cenu nelze určit – re-
spektive je nekonečná.
Ceny realit rostou téměř všude po světě i v ČR,
ale v Litomyšli extrémně. Ceny tlačí nahoru i dů-
sledky pandemie, protože se ukazuje, že v řadě
profesí půjde pracovat z domova. Proč se tedy
nepřestěhovat z Prahy do Litomyšle, kde je život
příjemnější? Navíc už v dohledné době budeme
mít strategickou polohu s pohodlným dálničním
spojením (a vlakovým ze Třebové) do třech hlav-
ních populačních center republiky.
I podle nového dotazníkového šetření považuje
80 % lidí ve městě bydlení v Litomyšli za nedos-

tupné. Drahé bydlení je problém z hlediska roz-
voje města a hlavně problém pro mladé rodiny,
které se do Litomyšle chtějí nastěhovat nebo už
v Litomyšli bydlí a potřebují se osamostatnit.
V řadě měst ve světě jsou naopak rostoucí ceny
nemovitostí vítány. Lidé, kteří už tam bydlí, je
berou jako důkaz úspěchu města (ostatní tam
také chtějí bydlet), no a samozřejmě tím roste
cena jejich vlastního majetku. Hlavně v USA, kde
se lidé často stěhují a domy prodávají, je tento
přístup běžný a starostové měst růst cen spíš
vítají – tedy až na výjimky typu San Francisca.
I většina čtenářů Lilie vlastní v Litomyšli nemo-
vitost. Přesná data pro Litomyšl nemám, ale
podle údajů Eurostatu bydlí 80 % Čechů
ve vlastním. V menších městech to je více,
a tak kolem 90 % Litomyšlanů (spolu)vlastní
ve městě nějaký dům či byt. Navíc největším

Bývalý Nedošínský háj
Rád bych vás stručně seznámil se stavem  něk-
dejšího dubohabrového lesa, pozdější obory
Vrátička, následného parku a naposledy rezer-
vace. Bohužel nic z toho již neexistuje.
Starší stromy jsou buď odvezeny, skáceny či po-
nechány ležet, aby dokonaly obraz zkázy. Před
pár lety se mi nelíbila přemnožená netykavka.
Současné náletové dřeviny a neuklízení nařeza-
ného dřeva často ani z cest je však k odrazení
návštěvníků účinější. V nesmyslně oploceném
místě bývalé točny kočárů jsem čekal lesní
školku, ale zahlédl jen jasany a domov dů-
chodců čekajících na silnější vítr se svými
podmáčenými kořeny. Prameny a potůčky sa-
mozřejmě nikdo nečistí. 

Oslí cestou od mostku nad sklepem kdysi vozili
na Landhaus nad kapličkou z města zásoby,
dnes by tudy neprošli, jelikož by museli skákat
přes hromady větví, které se někomu nehodili
a na jejich úklid, je asi moc velký osel. Výhled
od kohouta je vskutku panoramatický. Těsně
u torza stromu jsou dvoumetrové husté nálety,
v křížení cest leží bříza a směrem k Nedošínu
další „zvláštní školka“.
Oborou být nemůže, zvěř tu žít nebude. Středo-
věká Vrátička k návratu již nikoho nezve. Park,
stejně jako ptačí a bylinná či prostě přírodní re-
zervace zůstane jen minulostí. Obnova Nedo-
šínského háje spočívá jen v instalaci nových
cedulí s vyobrazením flory a fauny, které brzy

splní svoji dějinnou úlohu, tedy jako potrava ků-
rovce.
Město Litomyšl pořádá Lázně Ducha, ale osud
bývalých Anenských lázní v Nedošínském háji ji
zřejmě nezajímá. Dochovaný nádherný sklep
nad pramenem se stále zmenšuje a až bude po-
ražen již označený strom přímo nad ním, tak se
propadne navždy. Ostatně v klenbě vpravo je již
otvor. Rovněž pořadatelství Smetanovy Lito-
myšle nebrání ničení místa, které si skladatel
ještě naposledy přál spatřit v roce 1880. Možná
se zde město snaží připojit k Moravě vybudová-
ním předsunutého pohraničního hvozdu anebo
získat ekologickou cenu za přeměnu rezervace
v pole k pěstování rychle rostoucí štěpky.
Jen kvetoucí jarní květiny opravdu háj připomí-
nají, ale častěji ten urnový. Neznám v této zemi
smutnější les. Tomáš Loužil

Stav Nedošínského háje
Chápu emoce, které situace v Nedošínském háji
(dále jen NH) vyvolává, nicméně jsem přesvěd-
čen, že by diskuze měla být vedena korektně,
racionálně a podložena fakty. 
Dne 27. října 2017 postihla NH vichřice, která po-
škodila především nestabilní jasanový porost
ve věku 123 let v jeho lužní části. Bylo velkým
štěstím, že se v ten okamžik nikomu nic nestalo.
Po dohodě s orgány ochrany přírody Pardubic-
kého kraje jsme přistoupili k likvidaci této kala-
mity. V maximální možné míře jsme se snažili
zachovat stojící stromy střední etáže, keřové
patro a ponechat část dřevní hmoty na místě
k zetlení (požadavek managementu ochrany
přírody). Na ploše cca 2 ha jsme zpracovali
942 m3 vývratů a zlomců. Následně jsme v roce
2018 na část této vyklizené plochy o výměře
1,45 ha vysadili 1200 olší, 2900 dubů a 200
jilmů. V březnu 2019 postihla zbývající část to-
hoto porostu další větrná kalamita a v tomto
roce jsme zpracovali 205 m3 polomového dřeva,
a to opět s ponecháním stojících stromů, keřo-
vého patra a dřeva k zetlení. 
V letošním roce jsme v této části přistoupili
k těžbě nestabilních jasanů kolem cest z dů-
vodu omezení rizika ohrožení návštěvníků (59
m3). Zde je dobré zmínit, že tato část NH vznikla
v místě bývalého rybníka „Mělký", který v roce
1648 zanikl. Jde tedy o místo s nepropustným
podložím a voda, která do něj z několika pra-

menů vtéká, byla odváděna soustavou mělkých
kanálků propustkem v hrázi do náhonu. V sou-
časné době není tento odvodňovací systém
udržován (opět požadavek managementu
ochrany přírody). To vede k výraznému zamo-
kření lokality. Již před více jak 20 lety jsem upo-
zorňoval na výraznou nestabilitu tohoto
porostu, ale jeho postupná obnova nám nebyla
umožněna.
Veškeré zásahy v této části NH byly bohužel vy-
nuceny přírodou samotnou (větrné kalamity,
bezpečnost).
Jiná situace je ve střední části NH (oddělení
33D). V letech 2018-2020 jsme zde na ploše
osmi hektarů provedli úmyslný zásah. Před jeho
realizací jsme stromy navržené k těžbě označili
a společně s pracovníky krajského úřadu
a agentury ochrany přírody dále vyznačili 158
ekologicky hodnotných stromů o celkovém ob-
jemu 750 m3, které budou ponechány až do je-
jich rozpadu. Cílem tohoto úmyslného zásahu
byla podpora dřevin původní dřevinné skladby
(především dubu) a podpora druhové, prosto-
rové a věkové diferenciace porostu, tedy zásah
v souladu s plánem péče. Z celkového objemu
vytěžených stromů ve výši 870 m3 jsme část
dřevní hmoty opět ponechali na místě k zetlení.
Podle mého názoru nebude již NH oborou, ba-
žantnicí, rybníkem, výmladkovým (nízkým
lesem), libohájem ani vším tím, na co byl lidskou

činností přetvářen v běhu času. Asi nebude ani
čistě rekreačním lesem nebo lesoparkem a do-
ufám, že nebude ani bezzásahovým územím. Byl
bych velice rád, kdyby se stal otevřenou, živou
učebnicí přírody, studnicí poznání, ze které bude
moci vnímavý návštěvník s pokorou pít. A i když
to tak pro mnohé nevypadá, jsem přesvědčen, že
jsme se touto cestou vydali.
Petr Novák, vedoucí Městských lesů Litomyšl

vlastníkem nemovitostí v Litomyšli je město,
na kterém v demokracii máme každý rovný
podíl. Pokud tedy rostou ceny nemovitostí,
roste i majetek nás všech.
Na druhou stranu i naše děti budou (snad) jed-
nou chtít v Litomyšli bydlet, a většina z nás pro
ně nemá schované pozemky. Takže je i v našem
zájmu, aby ceny realit více odpovídaly platům
běžným ve městě. Toho může docílit jedině ve-
dení města: změnou územního plánu tak, aby
šlo stavět i na polích kolem Litomyšle. Samo-
zřejmě ani tak pozemky nebudou levné, ale
když zaplavíme trh stovkami nových (byť neza-
síťovaných) parcel, jejich cena už nebude neko-
nečná. V reakci na to klesnou i ceny bytů
a domů a sníží se nájmy.
Jinak než zvýšením nabídky pozemků ostatně
ceny nemovitostí ani snížit nelze. Vážně to ale
chceme? Možná je na čase víc se o tom bavit
a vymýšlet, jak možnou budoucí výstavbu vy-
vážit, nejlépe předem, novými parky a lesíky
v prstenci kolem celého města.

Tomáš Havránek

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti
vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,

nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám zájem o obrazy, vojenské věci,

lustry, betlémy, trakaře, vozíky, hračky, hodiny, 
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly
i jejich části, housle,  basu, trumpetu a jiné věci

starožitného charakteru.
Platba v hotovosti ihned, solidní jednání i ceny.

Přijďte nabídnout, nebo zavolejte kdykoliv na telefon:
604 243 579 a já se rád přijedu podívat. 

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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Cestmistrovství Litomyšl
přijme pracovníky na pozici:

Řidič silničních
vozidel nad 12 t
- silničář
Co vás čeká
• Řízení, údržba a opravy sil. 

motorových vozidel a strojů
• Práce spojené s letní a zimní

údržbou silniční sítě

Jaké znalosti a dovednosti 
byste měli mít
• Řidičský průkaz skupiny C, 

profesní průkaz  
• Průkaz strojníka (výhodou)

Co vám můžeme nabídnout
• Příspěvek 90 Kč na stravenku
• 600 Kč penzijní připojištění
• 3 dny sick-day
• 5 týdnů dovolené
• horní hranice rozpětí pro stravné

při pracovních cestách
• pracovní doba: 

všední dny 6-14.30 hod.

Nástup možný od 1. 6. 2021 
nebo dle dohody.

Kontakt :
Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje
Cestmistrovství  Litomyšl 
T. G. Masaryka 985 
570 01 Litomyšl
tel.  728 339 407, 
email: david.jaska@suspk.cz 

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

Zkušenosti v oboru od roku 1985

Cyklobusy vyjíždí už 29. května!
Tak jako každý rok vám cyklobusy i v letošní
letní sezóně usnadní poznávání turistické ob-
lasti Českomoravské pomezí. Provoz autobusů
uzpůsobených pro převoz kol bude zahájen
v sobotu 29. května. Jejich služeb můžete vy-
užít, ať už dáváte přednost pěším túrám, nebo
patříte k fanouškům cyklistiky. Pět linek bude
propojovat turisticky atraktivní místa vždy o ví-
kendech a státních svátcích až do konce září.
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem při-
blížit k oblíbeným cílům Českomoravského po-
mezí i okolních regionů.

Růžová linka 680017 
(29. května – 30. září)
Cyklobus vyjíždí z Litomyšle v 11.08 hod. a výlet
si můžete udělat například na tato místa:
- rozhledna na Kozlovském vrchu
- cyklostezky na Orlickoústecku
- Česká Třebová, Choceň, Vysoké Mýto
Zelená linka 650555 
(29. května – 30. září)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží z Lito-
myšle v 10.32 hod., můžete navštívit:
- zámek Nové Hrady
- Proseč – Toulovcovy maštale
- rozhledna Terezka u Proseče
- Borová, Polička
Po poledni můžete z Poličky vyrazit zpět
do Proseče, k nově zpřístupněnému hradu
Rychmburk, na Hlinecko nebo k Sečské pře-
hradě. Linka odjíždí z Poličky v 12.40 hod.
Červená linka 680948 
(29. května – 30. září)
Z Litomyšle se můžete vydat ráno v 7.15 hod.
a cyklobus vás přiblíží k těmto atraktivitám: 
- cyklostezky na Orlickoústecku
- Čenkovice – cyklotrasy a turistické trasy kolem

Bukové hory
- Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda
- Červená Voda – rozhledna na Křížové hoře, la-

nová dráha Buková hora
- Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka, klášter

Hora Matky Boží
- Dolní Morava – Stezka v oblacích, bobová

dráha, dětské zážitkové parky
- Staré Město pod Sněžníkem – cyklistické

a pěší trasy v okolí Králického Sněžníku, sta-
roměstská pevnostní oblast

Zpět jede cyklobus ze Starého Města v 15.35
hod., z Dolní Moravy v 16.35 hod. s příjezdem
do Litomyšle v 18.25 hod.
Oranžová linka 700949 
(29. května – 30. září)
Linkou, která vyjíždí z Litomyšle v 7.00 hod.,
můžete vyrazit na výlet například na tato místa: 
- cyklostezky na Orlickoústecku
- vodní nádrž Pastviny
- Bartošovice v Orlických horách – tvrz Hanička,

rozhledna Anna, kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Neratově

- Masarykova chata na Šerlichu

Zpět jede cyklobus v 14.30 hod. s příjezdem
do Litomyšle v 16.30 hod.

Na linkách bude platit jednotný tarif IREDO,
který nabízí výrazné slevy dětem, seniorům
a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné
využít také zvýhodněné skupinové, síťové a ča-
sové jízdenky IREDO. Podrobné informace
o provozu cyklobusů včetně aktuálních jízdních
řádů najdete na portálu www.ceskomoravske-
pomezi.cz.
Letáky s informacemi o cyklobusech a tipy
na výlet budou v průběhu června distribuovány
do všech domácností v Litomyšli a k dispozici
budou také v informačních centrech a na řadě
dalších míst regionu.
Provoz cyklobusů je realizován díky spolupráci
měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svi-
tavy, Vysoké Mýto, destinační společnosti Če-
skomoravské pomezí a Pardubického kraje.

Jiří Zámečník, 
destinační společnost Českomoravské pomezí

Víkend v Litomyšli začíná 
ve čtvrtek
Litomyšl se vždy mohla pyšnit díly těch nejlep-
ších soudobých stavitelů a umělců. Můžeme
zde na malém území obdivovat dokonalé dědic-
tví minulosti. Umění je v Litomyšli běžnou sou-
částí života – nachází se mnohdy i ve veřejném
prostoru, stačí otevřít oči a dobře se dívat. Dnes
vás však chceme pozvat především do litomyšl-
ských muzeí a galerií. Počet krásných míst,
která stojí za to vidět, je veliký. Předpokládáme,
že sobota a neděle na prohlídku Litomyšle
umělecké stačit určitě nebude. Proto zveme
návštěvníky na víkend, který v Litomyšli začíná
již ve čtvrtek. Slibujeme větší množství umělec-
kých zážitků, ale také úsporu financí. Nevěříte?
Přesvědčit se můžete i vy – každý první čtvrtek
v měsíci pro vás vybraná muzea a galerie otví-
rají svoje dveře úplně zdarma. Není podstatné,
zda jde o instituci státní, krajskou, městskou či
soukromou. Důležité je, že si odnesete pře-
krásné zážitky a snad si i v našich Lázních
ducha trošku odpočinete a načerpáte nové síly.
Na podporu projektu bude opět vydán jednodu-
chý leták, jehož součástí bude popis toho nej-
důležitějšího z každé instituce, která vyslyšela
výzvu města a do projektu se přidala, dále fo-
tografie, otvírací doby a samozřejmě nezbytná

mapka. V mapě jsou vyznačeny nejen zapojená
muzea a galerie, ale také umění ve veřejném
prostoru. Vždyť Litomyšl samotnou můžeme
označit za obrovskou galerii, kterou stojí za to
navštívit.      

Zapojená muzea a galerie 
• Regionální muzeum v Litomyšli
• Městská galerie Litomyšl
• Městská obrazárna
• Rodný byt Bedřicha Smetany
• Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
• Zámecké sklepení se Stálou expozicí soch

O. Zoubka a Srdcem pro V. Havla 
• Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
• Červená věž
• Galerie Zdeněk Sklenář
• Galerie Miroslava Kubíka 
• Galerie Kroupa
• Galerie Na Schodech
• Galerie Sofia
• White Gallery
• Litomyšlení

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu



22

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP
Litomyšl II“ pokračuje ve své realizaci i v době koronavirové  
Projekt je zaměřen především na rozvoj čtenář-
ské a matematické gramotnosti, polytechnic-
kého vzdělávání a na rozvoj cizího jazyka. Jeho
hlavní podstatou je realizace konkrétních aktivit
spolupráce nejen mezi školami, ale také s orga-
nizacemi neformálního vzdělávání.  
V posledním roce, ovlivněném pandemií koro-
naviru, však musela být  realizace aktivit spo-
lupráce výrazně utlumena, nebo dokonce zcela
přerušena. 
Jednou z aktivit projektu, kterou se podařilo
v omezeném režimu zachovat, je spolupráce
škol se Střediskem volného času Litomyšl. Část
aktivit, především pomoc žákům s plněním
školních povinností, byla prováděna distanční
formou. Prezenční formou probíhaly  v omeze-
ném režimu individuální konzultace, a to vždy
mezi jedním pedagogem a jedním žákem.
Další významná aktivita projektu, která podpo-
ruje rozvoj čtenářské gramotností 

a pregramotnosti dětí a žáků zapojených škol,
probíhá prostřednictvím spolupráce škol
s Městskou knihovnou Litomyšl. Podařilo se
i nadále zajistit putování knih napříč regionem 
a připravit balíčky knih do škol dle požadavku
pedagogů. V on-line prostředí poté proběhly
zajímavé tematické besedy s knihovnicí.
Odbornou pomoc školám poskytuje sdílený
specialista na IT. V uplynulých měsících tak ško-
lám zajistil optimální nastavení online výuky
a proškolil pedagogy na možnosti využití mo-
derních on-line nástrojů pro komunikaci s dětmi
a žáky a také mezi samotnými pedagogy.
Podařilo se zachovat i činnost sdíleného rodi-
lého mluvčího, který působí ve třech základních
litomyšlských školách. Žáci prvního i druhého
stupně mají možnost vyzkoušet si na vlastní
kůži, jaké to je komunikovat s někým, jehož ma-
teřským jazykem není čeština. V nižších roční-
cích probíhají tyto hodiny formou tandemové

výuky, kdy jsou jednotlivé aktivity propojovány
a rodilý mluvčí se při nich střídá s učitelem.
Ve vyšších ročnících se snaží žáci komunikovat
více sami, spoléhají se na své dovednosti a vy-
jadřují se v rámci svých možností. Dle vyjádření
pedagogů podpořených škol je výuka  rodilým
mluvčím nepochybně velikým přínosem. 
Také vzdělávací akce musely přejít do on-line
prostředí a podařila se tak zrealizovat řada we-
binářů na zajímavá témata. Pedagogům škol
předaly cenné rady a zkušenosti osobnosti,
jako jsou např. Mgr. Jiří Halda, MUDr. PhDr. Mi-
roslav Orel, Ph.D. PaedDr. Mgr. Věra Facová,
PaeDr. Zdeněk Martínek, RNDr. Hana Lišková,
JUDr. Hana Poláková atd.  

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Litomyšl, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizo-
vaný a financovaný s podporou ESF, OP VVV,
státního rozpočtu a rozpočtu města. Na území
ORP Litomyšl je jeho realizací podpořeno cel-
kem 17 základních a 22 mateřských škol.

Naděžda Klvaňová, projektová manažerka 

Když spolupráce dělá radost
Vzdělávání ve formě distanční výuky má
spoustu nedostatků a jedním z nich je neade-
kvátní prostředí na výuku z domova u některých
dětí. Tyto děti měly s výukou problémy a určitá
počítačová bariéra tomu také nepomohla. Proto
se Základní škola Zámecká v Litomyšli rozhodla
tuto situaci řešit a řešit a na podzim kontakto-
vala Naději. A tak začala naše spolupráce. 
Od 5. 11. 2020 - 14. 5. 2021 probíhala distanční
výuka některých dětí v prostorách NZDM Na-
děje. Dětem bylo zajištěno nejen technicky
vhodné prostředí, ale hlavně možnost obrátit se
na pracovníky Naděje, popřípadě na dobrovol-
níky, kteří jim v případě neporozumění látky či
zadání úkolu byli plně k dispozici. Za tuto dobu
se zde postupně vyučovalo 13 dětí a 12 dalších
i z jiných škol docházelo na odpolední doučo-
vání.

Během této dlouhé doby pedagogové, p. zá-
stupce Švejcar i p. ředitel Doseděl museli řešit
mnoho problému, změn a starostí, ale vždy je
zvládli s grácií. A to opravdu stojí za ocenění.
Také tvořivost a kreativita jednotlivých hodin,
byla obdivuhodná. 
Za celý náš tým Naděje bych chtěla poděkovat
všem, kteří se na této formě vzdělávání dětí po-
díleli. Vážíme si jejich práce a snahy i tyto děti
nevyčlenit. Stálo to spoustu úsilí, ale tato spo-
lupráce opravdu přinesla radost. Propast, která
těmto dětem z důvodu pandemie hrozila, se
nám podařila pozastavit nebo alespoň zmírnit.
Pokroky dětí byly opravdu znatelné a sledovat
jejich radost z úspěchů nám bylo největší od-
měnou. Jsme vděční, že jsme mohli se ZŠ Zá-
mecká spolupracovat a pomáhat. 

Edita Stráníková

Mobilní svoz
nebezpečného
odpadu  
10. 6.  – 11. 6. 2021 v Litomyšli 
a integrovaných obcích
Druhy odebíraných odpadů
Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla,
ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřa-
zené léky, znečištěné textílie, železné nebo
plastové obaly znečištěné škodlivinami, led-
ničky, mrazničky, televizory, rádia, zářivky,
pneumatiky.

Harmonogram svozu
Čtvrtek 10. 6.:
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

Pátek 11. 6.:
15.00 - 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 - 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 - 16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05 - 16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25 - 16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila)

J. Gestinger

Charitní šatník slaví 25. výročí! 
Je to skoro neuvěřitelné, ale náš charitní šatník
oslavil 13. května 25. výročí od svého vzniku v
roce 1996! Charitní šatník je unikátní v tom, že
jeho provoz mají na starosti čistě dobrovolnice
v seniorském věku. O šatník se pravidelně stará
přes deset dobrovolnic, které zde stráví ročně
okolo 1500 hodin bez nároku na odměnu! Každé
pondělí a středu přichází do Lidového domu

čtyři party žen, které pečlivě přebírají darované
oblečení, boty, hračky nebo potřeby do domác-
nosti a starají se o veškerou administrativu spo-
jenou s následným upotřebením těchto věcí.
Jsme neskutečně vděční za pomoc, kterou nám
dámy za celou dobu působení charitního šat-
níku věnovaly, a jednoduše říkáme – DĚKUJEME
VÁM! Veronika Peterková

Litomyšl – Město pro lidi

Lilie – zpravodaj města Litomyšle
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Kdo mi pomůže?
Život bez bariér, z. ú., sídlí
v Nové Pace a nabízí několik
sociálních služeb pro handi-
capované, seniory, osoby
v krizi nebo pro osoby, které
se ocitly v nepříznivé soci-
ální situaci. Stačí vyhledat
na www.zbb.cz potřebné in-
formace a kontakty, zavolat,
napsat nebo se osobně přijít
podívat do Centra Klášter.
Příkladem dobré praxe je Od-
borné sociální poradenství,
kde sociální pracovník bez-
platně pomůže odpovědět
na mnoho neznámých otázek.
U většiny volajících se jedná o podobné prob-
lémy například:
- Nevím si rady, jsem senior, nemocný, asi mám
nárok na příspěvek od státu, ale kam se obrátit,
kdo mi pomůže?
- Mám zdravotní problémy, pohybové potíže,
potřebuji pomůcku ke zlepšení zdravotního
stavu a imobility. Kde si ji mohu zapůjčit nebo

mám na ně nárok?
- Jsem doma sama, je mi
smutno, chtěla bych si poví-
dat, být mezi lidmi, dělat
i malé užitečné věci.
- Nejsem doma sám, ale
kolem mě je tolik nových
věcí, kterým nerozumím, in-
ternet, mobily, facebook,
bojím se, abych někomu
„nenaletěl“.
Denní stacionář je sociální
službou za úhradu, která za-
jistí lidem s různým typem
zdravotního postižení denní
činnost a jistotu dobře pro-

žitého dne pod dohledem vzdělaných pracov-
níků sociální péče. V době, kdy jsou někteří
zavřeni za svými dveřmi, všem blízkým vzdá-
lení, mnohdy v samotě tráví spoustu dní a če-
kají, než se život zase rozední máme k dispozici
Gentleman a Lady club. Místo, kde každý najde
příležitost strávit den tak, aby již neměl pocit,
že je osamocen. Určený pracovník připraví pro-

Stali jste se obětí trestného činu?
„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který
byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu jen po-
moci, ale pak jsem se do něj zamilovala. Po-
stupně ode mě vylákal skoro všechny mé
úspory. Po propuštění z vězení mě vmanipulo-
val do situace, kterou jsem se rozhodla řešit se-
bevraždou. Náhodný chodec mi zachránil život.
Za obrovské podpory rodiny, blízkých přátel a
lidí z poradny pro oběti trestných činů jsem
opět našla sama sebe.“ Tereza, 45 let. 
Obětí trestného činu se může stát každý. Nelze
spoléhat na štěstí a myslet si, že „To se mi stát
nemůže“. Častou reakcí oběti může být otázka:
„Proč se to stalo právě mně?“ Pak následují po-
city lítosti, sebeobviňování a pocit opuštěnosti.
Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta iluze

bezpečného světa. Ta může vyústit v psychické
problémy, jako jsou zhoršená schopnost vní-
mání, špatná interpretace poskytovaných infor-
mací, zhoršená schopnost řídit svůj život,
dlouhodobá úzkost a neustálý strach. 
Každý člověk je v prožitku traumatu neopako-
vatelný. V důsledku ztráty sebeúcty a duševní
stability dojde u obětí trestného činu ke snížení
schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité je
mít někoho, kdo umí pomoci. Obrovskou pod-
porou bývají blízké osoby a odborníci, kteří vrací
oběti trestných činů zpátky do života. V po-
radně Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme
právní informace, psychologické a sociální po-
radenství a praktické rady a informace. Nabí-
zíme bezpečný prostor a podporu při ventilaci

svých oprávněných emocí, srozumitelné infor-
mace 
o právech obětí trestných činů a rady, jak na
tato práva dosáhnout. Dále vám můžeme po-
moci zhodnotit aktuální situaci a stanovit si
nezbytné kroky k nápravě škod, vč. znovuobno-
vení pocitu bezpečí. 
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí tre-
stného činu, můžete se obrátit na pobočku Bí-
lého kruhu bezpečí v Pardubicích. Poradna sídlí
v Pardubicích, tř. 17. listopadu 237 (Dům služeb).
Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo můžete
volat na celorepublikovou nonstop Linku po-
moci obětem kriminality a domácího násilí
116 006. 

Jana Nováková

Adfors Grant opět podpořil regionální projekty
Adfors Grant je mnohaletou dobročinnou ak-
tivitou společnosti Saint-Gobain Adfors CZ. Ta
se se svými dvěma závody v Litomyšli a Ho-
donicích na Znojemsku řadí mezi největší re-
gionální firmy a zaměstnavatele. Aktuálně
Adfors CZ zaměstnává více než 2200 lidí. 
Již od roku 2014 rozděluje Adfors CZ každo-
ročně 250 tisíc Kč na podporu prospěšných
projektů a organizací v okolí svých výrobních
závodů. V letošním roce byla částka navýšena
na 375 tisíc Kč, protože Adfors CZ zařadil do
Grantu i možnost dotace obecních aktivit. Od
roku 2014, kdy byl Grant vyhlášen poprvé, Ad-
fors CZ podpořil 67 lokálních projektů, mezi
které rozdělil částku 2.144.595 Kč. Nad rámec
tohoto projektu v posledních pěti letech při-
spěl buď přímou podporou, nebo prostřednic-
tvím nadace Saint-Gobain na další sociální,
dobročinné a zájmové aktivity částkou převy-
šující 5 milionů Kč. Řadí se tak mezi největší
a nejstabilnější dárce v regionech, kde působí. 
V letošním roce bylo do Adfors Grantu po-
dáno celkem 31 žádostí s projekty z oblasti
kultury, sportu, sociální a ekologie. Rozsah
projektů zůstal i nadále v lokalitách obou vý-
robních závodů Saint-Gobain Adfors CZ, tj.

okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Moravského
Krumlova a Znojemska.
„Hlasování o tom, který z  projektů získá
grant, se každoročně ujímají zaměstnanci Ad-
fors CZ. Z přihlášených návrhů jsme tak vy-
brali devět, které podpoříme. Pět v okolí
Litomyšle, čtyři v okolí Hodonic. Letos jsme
poprvé do grantové podpory zařadili také
pomoc obcím. Zde rozhoduje vedení společ-
nosti. Navíc tedy pomůžeme dalším čtyřem
záměrům, které přihlásily obce Řetová, Med-
lice, Litomyšl a Hluboké Mašůvky. Celkem tak
v letošním roce podpoříme třináct organizací
a jejich projekty,” uvedla personální ředitelka
Lucie Vejačková, která je zároveň patronkou
Adfors Grantu. 

Vítězné projekty Adfors Grantu:
• Český svaz včelařů, z. o. Česká Třebová – Pod-

pora aktivit členů svazu /nákup nových včel-
stev/

• Útulek Přímětice u Znojma – Rekonstrukce
nového zázemí pro kočky

• Doku Zahrady z.s. - Festival autorského doku-
mentu v areálu Zámeckého návrší, Litomyšl

• Dyjavánek Znojmo, z.s. - Obnova krojového

vybavení folklorního souboru
• TJ Jiskra Litomyšl z.s. - Nákup kójí na usklad-

nění sportovního náčiní pro několik sportov-
ních oddílů 

• SDH Tasovice – Nákup stavitelné kladiny na
trénink dobrovolných hasičů, zejména ve věku
6-18let

• TJ Sokol Čistá – Rekonstrukce střešní krytiny
nad kabinami sportovního oddílu 

• Hospic Bílá Holubice – Podpora péče o onko-
logické a paliativní pacienty v domácím pro-
středí

• Dětský domov Znojmo – Letní pobyt dětí
během prázdnin

Projekty na podporu obcí mikroregionu
• obec Řetová – Obnova dětského hřiště při Ma-

teřské škole obce Řetová
• obec Medlice – Výstavba oplocenky a ná-

sledná výsadba stromků
• město Litomyšl – Nákup vyprošťovacího ná-

řadí pro Sbor dobrovolných hasičů obce Lito-
myšl JPO II

• obec Hluboké Mašůvky – Pořízení workouto-
vých prvků do areálu fotbalového hřiště 

Jakub Benda

gram, který je mnohdy na přání klienta. Rodina
bude vědět, že je o jeho blízkého profesionálně
postaráno.
Sociální rehabilitace je další sociální službou
bezplatnou, která je útočištěm pro osoby v ne-
příznivé sociální situaci.
Díky cíleně připravovaným aktivitám připravuje
uživatele služby pro budoucí plnohodnotný
život. Získat poznatky, jak se postarat o vlastní
domácnost, umět spravovat finance, najít si
pracovní uplatnění, nové přátelé nebo jen mít
pocit, že je součástí kolektivu je pro mnohé
handicapové velkým přínosem.
Aby veškeré činnosti byly opravdu na dobré
úrovni, za to je potřeba poděkovat dárcům, kteří
finančně podporují určité sociální služby a jejich
programové aktivity. Příkladem je finanční dar
od Nadace ČEZ nebo od Nadace Komerční-
banky, a.s. – Jistota, díky kterým jsou služby
atraktivnější, zajímavější pro všechny účastníky.
Proč? Protože lze díky těmto financím zakoupit
další pomůcky pro činnosti, více nastavit ucele-
nost některých kurzů, mnozí klienti navštíví
místa, kam by se za normálních okolností ne-
podívali a naši pracovníci v sociálních službách
se mohou vzdělávat nad rámec povinného
vzdělávání.

Jitka Fučíková
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JUDr. Petra Andršová, LL.M.

advokátka

Litomyšl
Tyršova 231

Advokátka se zaměřením 
na právo rodinné, 
občanské, trestní.

+ 420 732 104 006
www.advokatvhk.cz
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Přijme zaměstnance na pozici: 

OBSLUHA 
CNC STROJŮ – LASER
Technologie zpracování tenkých ocelových plechů.

NABÍZÍME:
• příspěvky na stravování, příspěvek na penzijní

připojištění
• rodinné prostředí malé firmy
• finanční ohodnocení dle předchozích zkušeností

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

zíme zaškolení

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

dle zakázek ve výrobě
• po zaučení samostatnost

KONTAKT:
LIMES Litomyšl s.r.o.
www.limes.cz
tel.: 776 571 496
email: nadvornik@limes.cz

Vážení zákazníci, rád bych Vás pozval do krátce otevřeného obchodu s brazilskou
a italskou obuví a značkovým oblečením na adrese: 
Litomyšl, Smetanovo náměstí 16. Obchod proti poště.
Nyní na obchodě nově zavedena možnost výběru až 1600 druhů dámské, pánské,
dětské a zdravotní obuvi a to klasické i sportovní. Pokud si nevyberete ze zde již
vystavené obuvi v obchodě, bude Vám na místě nabídnuta možnost výběru obuvi
ze stránek AZAOBUV, o kterých si myslíte, že Vám bude vyhovovat a ta bude
do 3 dnů dopravena zde do obchodu a vy si ji můžete nezávazně vyzkoušet
a vybrat si ty, které Vám nejvíce vyhovují. Také si můžete nyní z pohodlí domova
nově otevřít na internetu stránku AZAOBUV a jakoukoliv obuv si zde sami vybrat,
dát do košíku a odeslat objednávku. Obuv bude automaticky doručena zde
do obchodu opět do 3 dnů, kde si ji přijdete zcela nezávazně vyzkoušet. Navíc zde
dostanete na Vámi vybranou obuv smluvní slevu. Záruka 2 roky je samozřejmostí.
Těším se na Vaši návštěvu a doufám ve Vaši důvěru a plnou spokojenost.

Stuchlý Bohuslav,  tel. 607 138 851

Čerpací stanice EURO OIL
v Litomyšli hledá 

BRIGÁDNICI
NA POZICI OBSLUHA ČS.

Základní znalost na PC. 
Znalost terminálu SAZKA 
vítána. Jedná se cca 
o 40 hod./měsíčně.
Volejte prosím 
na tel 602 559 167

Kuřáci a požární ochrana
Pokud jste se rozhodli zpříjemnit si čtení tohoto
článku zapálenou cigaretou, vítáme vás zvláště
srdečně a doufáme, že vydržíte až do konce,
protože naším tématem budete vy – kuřáci.
Zatímco škody a ztráty, které má na svědomí
vyšší nemocnost kuřáků, nelze přesně určit,
o požárech a škodách zaviněných neopatrností
vyznavačů nikotinu prozradí všechno už tolikrát
vzpomínaná statistika požárů. Jako povzbuzení
do další činnosti kuřáků – žhářů můžeme uvést,
že i kouření bývá příčinou vzniklých požárů. 
Například jako tomu bylo v Ohnišťanech v Krá-
lovéhradeckém kraji v prosinci 2020 v noci při
požáru v bytovém domě. Jednu osobu z bytu
dostali ven obyvatelé domu, zkoušeli ji oživit,
ale bohužel marně.  K tomuto požáru bylo vy-
sláno celkem 8 jednotek požární ochrany. Vy-
šetřovatelé zjistili, že došlo k zahoření pohovky.
Příčina: nedbalostní jednání při kouření.

Při zkoumání však zjistíme, že kuřáci jsou
schopni si zapálit téměř všude: ve skladech,
stájích a stodolách, kde bývá značné množství
snadno zápalných látek. Hořící nedopalek v koši
s papíry dokáže zapálit kancelář či jiné prostory.
Kouření přímo pod zákazovou značkou a v blíz-
kosti hořlavin, při manipulaci s hořlavými kapa-
linami či lepení podlahových krytin vám může
zajistit pověst neohroženého hrdiny.
Vyjmenovali jsme jen několik možností, jak při-
spět k nárůstu počtu požárů, které si na své
konto připsali neopatrní kuřáci. Fantazii se
ovšem meze nekladou a jistě objevíte další způ-
soby, jak ohrozit sebe i své okolí, ať už při letní
procházce vyprahlým lesem nebo při zimním
pobytu v horské chalupě. V každé situaci bývá
vítaným pomocníkem alkohol, který vás zbaví
i toho mála sebeovládání a ohleduplnosti. 

Karel Zeman

Olympikus – Piccadilly – Medicine 
– Bottero – Rock Spring + další značky

Křížem krážem prázdninami 2021 
Již od roku 2004 pořádá město Litomyšl (odbor
školství a sociální péče) v prostorách Rodinného
centra na Toulovcově náměstí oblíbenou prázd-
ninovou zájmovou činnost pod názvem Křížem
krážem prázdninami (KKP). Projekt je určen pro
děti pracujících rodičů v termínu od 12. 7.
do 27. 8. 2021. Pestrý program je připraven pro
budoucí prvňáky až páťáky a bude uzpůsoben
aktuálnímu vývoji koronavirové situace.
Cena programu činí pouze 80 Kč/den. Pro děti
jsou zajištěny obědy ve školní jídelně Scolarest
při základní škole U Školek, cena hlavního jídla
je 35 Kč + cena polévky 10 Kč.
Přihláška s úhradou se předává na pokladnách
Městského úřadu v Litomyšli (Bří Šťastných
1000 nebo J. E. Purkyně 918) nejpozději den

před nástupem. Pro přijetí dítěte je rozhodující
kapacita Rodinného centra. Přihlášku lze získat
z webových stránek města Litomyšle, v Infor-
mačním centru Litomyšl či na Městském úřadě
v Litomyšli od 14. 6. 2021.
Vzhledem k současné situaci je nutné v den ná-
stupu do KKP odevzdat vyplněné Čestné pro-
hlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění, které je možné stáh-
nout přes odkaz www.litomysl.cz. Na prohlášení
musí být uvedeno datum totožné se dnem ná-
stupu do KKP.
Organizátor si vyhrazuje právo na základě vlád-
ních nařízení v souvislosti s epidemiologickou
situací organizování projektu KKP omezit, pří-
padně zrušit. Renata Šulcová

V červenci začnou opravy
železničních přejezdů
Správa železnic na toto léto plánuje opravu více
než deseti železničních přejezdů mezi Vysokým
Mýtem a Litomyšlí, včetně přejezdů v těchto
městech. Práce budou postupovat po etapách,
začne se již na začátku července a vše má být
hotovo do konce srpna. Na polovinu června je
svoláno finální jednání, kde se potvrdí jednotlivé

termíny a nutné změny v dopravě. Již teď je však
jisté, že rekonstrukce přejezdů si vyžádá změny
v jízdních řádech i dopravě na silnicích. Více in-
formací přineseme ve druhé polovině června
na webu www.litomysl.cz, úřední desce a ná-
sledně v červencové Lilii. -mv-

Hledáme 
brigádníky 
do skladu.
Manipulace se zbožím, 
balení zboží pro expedici.

Požadujeme
Dobrá fyzická zdatnost, 
spolehlivost. 

Nabízíme
Možnost pracovní doby dle 
možností a potřeby, stačí 
3-4x týdně i na několik hodin.

Kontakty
na www.ceskazahrada.cz 
nebo na telefonu 603 579 047.
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Hráči Jiskry se vrátili na hřiště

Že se historie neopakuje? Tak o tom vyprávějte
amatérským fotbalistům po celém Česku.
Stejně jako před rokem totiž jejich mistrovská
sezona zůstane nedohrána. Výkonný výbor Fot-
balové asociace České republiky ji na svém
zasedání 4. května předčasně ukončil bez po-
stupů a sestupů.
„Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se
mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto
důvodu jsme také neustále vymýšleli nové
a nové varianty scénářů tak, abychom mohli
odehrát požadovaný počet utkání a byla zajiš-
těna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli,
kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili
a bojovali. Ani v prvním květnovém týdnu stále
nebyla povolena ani možnost plnohodnotného
tréninku klubů, takže bylo potřeba bohužel kon-
statovat, že ani fotbalové soutěže dohrát ne-
půjde,“ vysvětlil předseda Výkonného výboru
FAČR Martin Malík.
Neprofesionální fotbalisté si o body naposledy

zahráli v první polovině října minulého roku.
Potom přišel zákaz a ten trval prakticky po celé
jaro. Teprve po částečném uvolnění restrikcí
mohla alespoň tréninkovou činnost v jednotli-
vých věkových kategoriích obnovit i litomyšlská
Jiskra. Samozřejmě za dodržování stanovených
hygienických pravidel, mimo jiné bez možnosti
využívání vnitřních prostor. Nicméně litomyšl-
ská hřiště se konečně zaplnila fotbalisty
a do budoucna se tak snad dá hledět alespoň
s mírnou dávkou optimismu.
„Verdikt o ukončení soutěží jsem očekával. V re-
start soutěží jsem věřil, bohužel s tím, jak při-
bývaly počty nakažených hlavně v nemocnicích,
tak moje víra upadala. Jsem rád, že všechna
naše mužstva konečně trénují, doufám, že si
do konce června zahrajeme nějaký přátelský
zápas nebo turnaj, podle toho jak nám to vláda
povolí. Navíc nemám zprávy z jednotlivých
týmů, že by někde výrazně ubyli hráči, spíše na-
opak. Je vidět, že hlavně dětem vzájemný kon-

takt chyběl. Nyní si říkám, že dáme postupně
týmy dohromady, na konci června si dáme
malou pauzu a v červenci postupně začneme
přípravu na nový soutěžní ročník 2021/2022,“
uvedl předseda TJ Jiskra František Jandáček.

Radek Halva

Řádková inzerce
Koupím do sbírky staré brože i s českými gra-
náty, stříbrnou pudřenku, hřebínek, zrcátko,
vějíř. T-739307646. • Koupím pěkný hmoždíř
s paličkou, staré hodiny stolní. T-739307646 •
Kdo by měl zájem natrhat si višně nebo třešně
(zahrada v Litomyšli), budou zralé koncem
června 2021 Telefon č. 607744568. • Koupím
gramofonové desky do své archivní sbírky. Ne-
sbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti. Děkuji za nabídky
na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@se-
znam.cz • Koupím staré pohlednice do roku
1945 i další předměty sběratelského zájmu.
Tel. 608420808

Příměstský letní
tábor PŠ Litomyšl
Hledáte smysluplnou náplň volného času pro
vaše děti o prázdninách? Plavecká škola Lito-
myšl nabízí pro děti od 7 let (ukončená 1. třída)
do 15 let příměstský letní tábor. Program bude
sestaven dle počasí ze sportovních aktivit a po-
bytu v přírodě (plavání - plovárna, hry, soutěže,
kolo, brusle, turistika, poznávání přírody). Nabí-
zíme ještě volná místa na termín 12. 7. – 16. 7.
a 9. 8. – 13. 8. 2021, přihlášku a další informace
najdete na www.bazen-litomysl.cz.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl
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Atletické okénko
Zlepšená epidemická situace umožňuje další
rozšíření tréninkových možnosti ve venkovních
prostorách stadionu. Proto trenéři upřesnili tré-
ninkové skupiny, na stadionu se trénuje denně
od pondělí do pátku od 15.30 do 17.30 hodin,
dětem v přípravce se věnují L. Kubíček, P. Voříšek
a J. Dostál, žákům dále T. a V. Kozákovi, dorostu
V. Valenta. Na nástěnce pod tribunou je tabule
čítající 55 jmen, na níž si žáci a žákyně uvádějí
letošní výkony, dosažené v rámci tréninků. I když
se letos zatím v závodě neutkali, mohou porov-
nat výkony svého kamaráda se svými. Z tabulky
je také zřejmé, kdo je v tréninku pilnější a které
disciplíny jsou pro trénující ty pravé.
V prvních pondělních závodech všechny žákov-
ské kategorie změřily své síly v běhu na 60
metrů. Výkony byly změřeny ručně klasickými
stopkami, takže dosažené časy jsou lepší než
změřené elektrickou časomírou. Tu otestujeme
patrně až 2. června, kdy se chystá celorepubli-
ková akce Atleti na startu, zaměřená především
na přípravku a mladší žactvo. Den s českou atle-
tikou proběhne na stadionech v celé republice.
23. května mělo proběhnout 1. ligové kolo v Ji-
číně, ale bylo zrušeno. Doufejme, že se muži do-
stanou na start 13. června v Ústí nad Orlicí.
Na závěr ještě zajímavá informace – již druhým
rokem u nás hostuje M. Budig, který 19. května
startoval na Zlaté tretře ve Vítkovicích ve štafetě
ČR do 20 let, která v mezinárodním závodě
na 4x100 metrů obsadila 3. místo. Petr Jonáš

EuroNascar Španělsko: Bravo Doubek!
Nový ročník automobilové soutěže Nascar
Whelen Euro Series 2021 odstartoval 15. - 16.
května ve španělské Valencii. Na okruhu Ri-
cardo Tormo se již tradičně do bojů zapojuje
také jediný český pilot - litomyšlský závodník
stáje Orion Racing Martin Doubek, který se zde
představil ve vynikající fazoně. Nejprve ovládl
kvalifikaci, následně s autem Ford Mustang/
Hendriks vyhrál sobotní první klání skupiny Eu-
ronascar 2 a stylem start/cíl opanoval i neděli.
Svoji suverenitu Martin podpořil i nejrychlejším
kolem v závodě. Na úvod pětidílného seriálu,
kdy jeden podnik by se měl uskutečnit také
u nás na autodromu v Mostě – je to prostě pa-
ráda! Vítězného Doubka na stupních vítězů do-
provodil Vladimiros Tziortzis (CYP) a Tobias
Dauenhauer (DEU).
„Nebylo to tak snadné, jak se zdálo, ale ani ne

tak složité. Klíčem k úspěchu byl start z pole po-
sition. Byl to teprve první závod sezony, ale
věřím, že budeme moci bojovat o titul v tomto
ročníku EuroNascar 2, jsem velmi šťastný. Auto

Dubnová výzva s Adfors zná své vítěze
V minulém vydání Lilie jsme vás informovali
o tom, jak v období koronavirových omezení
trénují zdejší baskeťáci, a představili jsme i bě-
žeckou soutěž, kterou zaštítil náš generální
partner, společnost Saint-Gobain Adfors.
V květnu proběhlo v omezeném režimu pře-
dání cen a vyhodnocení měsíčního snažení
účastníků naběhat co nejvíce kilometrů. Tři
nejlepší z každé kategorie si odnesli dárkové
koše se zdravým mlsáním z produkce environ-
mentálního sociálního podniku Biobýt z Cho-
těnova, takže dárky nejenom udělaly velkou
radost výhercům, ale také se podpořila dobrá
věc.

Výsledky byly vskutku vynikající. Téměř 50
běžců a běžkyň zvládlo za duben uběhnout cel-
kem 3 506 km, což je vzdálenost z Litomyšle
do Barcelony a zpět!
Stupně vítězů v jednotlivých kategoriích obsa-
dili tito účastníci:
přípravka (ročník 2011 a mladší)
1. Natálie Provazníková - 62,9 km
2. Nikol Hodková - 49,3 km
3. Adam Brýdl - 43,7 km
minižactvo (ročníky 2008 až 2010)
1. Tadeáš Tichý - 151,1 km
2. Jakub Ripka - 131,8 km
3. Adam Diblík - 114,4 km
dorost (ročníky 2004 až 2007)
1. Nela Škeříková - 147,8 km
2. Bohdana Metyšová - 130,6 km
3. Tomáš Sedláček - 114,5 km
dospělí (ročník 2003 a starší)
1. Pavel Hanuš - 373,2 km
2. Klára Krejčí - 364,7 km
3. Gabriela Liberdová - 257,6 km
Velká gratulace všem oceněným! Vítězi jsou ale
vlastně všichni, kdo se do projektu zapojili a bě-
hali. Po dubnové výzvě je před námi výzva červ-
nová, kterou je návrat do tělocvičen a k běžným
tréninkům :-).
Martin Šorf, předseda Adfors Basket Litomyšl

Kluci a holky, pojďte si ještě
v červnu zasportovat!
Byla covidová pauza pro vaše děti příliš dlouhá?
Chyběl jim pohyb a sport v kolektivu kamarádů?
Pak mají skvělou možnost, jak si ještě v červnu
s námi zasportovat a připojit se k fajn partě
kluků a holek v mladší i starší přípravce mí-
stního basketbalového klubu.
Tréninky probíhají po celý červen vždy ve čtvr-
tek od 16.00 hod. v městské sportovní hale. Na
jednom hřišti jsou děti ve věku 5 – 7 let a na
druhém starší ve věku 7 – 9 let. V kategorii pří-
pravek se zaměřujeme především na obecný
pohybový rozvoj a na děti čeká mnoho zábav-
ných cvičení a her.

Pokud byste měli už trochu většího kluka nebo
holku, tak pro věkovou kategorii 9 – 11 let máme
družstvo nejmladšího minižactva, které trénuje
ve středu od 15:30 a ve čtvrtek od 16:00 hod.
vždy v hale Jiskra vedle zimního stadionu. 
Přijďte se k nám po dlouhé pauze bez sporto-
vání a tělocviku trochu rozhýbat a zasportovat
si. V červnu vše zcela nezávazně a na zkoušku.
Společně s našimi trenéry a trenérkami se na
Vás už moc těšíme. Pro více informací nás ne-
váhejte kontaktovat na tel. čísle 602 33 55 13.

Martin Šorf a Josef Štefl, 
Adfors Basket Litomyšl

bylo perfektní hned od pátečních volných tré-
ninků. Tým odvedl skvělou práci a díky tomu
jsme dosáhli dvou vítězství ve Valencii, která
vypadala tak jednoduše,“ shrnul své dojmy
Doubek. Za Orion Racing, Petr Kovář

Nábor trenérů a 
fotbalových talentů
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Litomyšl hledá nové
trenéry a asistenty z řad rodičů, bývalých hráčů,
studentů, studentek a fotbalových příznivců,
a to pro všechny kategorie – od školičky ročník
2015 a 2016 až po dorost 2003 – 2006.
Přiveďte k nám na stadion své ratolesti a podí-
lejte se na jejich dalším rozvoji z pozice asis-
tenta či trenéra. Pomozte nám tak prosím
vychovat další skvělé hráče a hlavně zodpo-
vědné kluky a holky. Pokud se rozhodnete nám
pomoci, nepotřebujete k tomu žádnou odbor-
nou kvalifikaci. Stačí pouze chuť podílet se
na dobré věci. Vše vám rádi vysvětlíme a do tajů
trénování postupně zasvětíme. 
Co nabízíme: kvalitní zázemí v krásném areálu
Černá hora, travnaté hřiště i hřiště s umělým
povrchem, možnost využití tělocvičen v zimních
měsících, licencované trenéry a super kolektiv,
který vám se vším pomůže.
Nábor nových fotbalových nadějí a trenérů pro-
bíhá až do konce června na fotbalovém stadi-
onu.
Kontakt: Lukáš Karal – 777 908 028,
www.fotbal–litomysl.cz Antonín Hloušek


