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Za námi je několik složitých měsíců. Měsíců bez kamarádů, bez
kultury a bez divadla. Před námi snad léto plné všeho, co nám bylo
poslední dlouhé měsíce upíráno. Věříme, že si společně užijeme
na Toulovcově náměstí opravdu pohádkové léto. 

Do ulic se vrátil Plán B
Podobně jako v minulém roce je také letos sou-
částí Smetanovy výtvarné Litomyšle výstava
soch a objektů předních českých umělkyň
a umělců ve veřejném prostoru. V Klášterních
zahradách, na Vodních valech, na Bernardce,
na Toulovcově náměstí, na arkádách zámku či
v domě U Rytířů je k vidění celkem 11 umělec-
kých děl, z nichž převážná většina vznikla přímo
pro Litomyšl a reaguje na téma hudebního fes-
tivalu, jímž jsou Klíče od domova. Výstava Plán
B se koná po celé Litomyšli od 3. července
do 30. srpna.
„Do uměleckého jazyka je toto téma artikulo-
váno jako zniternění či návrat k sobě a místu,

které nás limituje, ale zároveň je naším důleži-
tým stanovištěm. Někteří umělci, stejně jako
v loňském roce, vytvořili pro Litomyšl specifické
objekty a instalace, které připomínají historické
momenty města, například dílo Setkání Boženy
Němcové a Magdaleny Rettigové od Eriky Bor-
nové, jiní upravili již vytvořená díla pro vybraná
poetická místa jako je Turniket od Kryštofa Kap-
lana. Další umělci pokládají aktuální znepoko-
jivé otázky a motivují kolemjdoucí k sebereflexi,
tím je například sousoší Lenky Klodové nazvané
Sluneční rodina,“ představuje letošní ročník ře-
ditelka Městské galerie Litomyšl Martina Zuza-
ňáková. strana 17 >

Sláva 
vítězům, čest
poraženým
V polovině května skončilo hlasování 
veřejnosti ve druhém ročníku participativ-
ního rozpočtu. I letos to byl lítý boj do po-
sledních chvil, ještě několik hodin před
uzávěrkou se průběžné pořadí lišilo 
od toho finálního. Vy, obyvatelé města, jste
nakonec rozhodli o tom, že v letošním roč-
níku dáte druhou šanci projektu Dílna Li-
tomyšl, který se z loňského děleného 
5. až 6. místa stal absolutním vítězem roku
2021.  V hlasování veřejnosti uspěl i plán
na vybudování odpočinkové zóny u ná-
břeží Loučné v Nedošíně, záměr na umís-
tění více laviček, stojanů a košů pro
cyklisty k cestě na Suchou a díky partici-
pativnímu rozpočtu si budete moci hezky
venku na čerstvém vzduchu zahrát šachy
na zbrusu nových stolcích.                  -mv-
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Informace k modernizované
křižovatce

Proč to (neu)děláte?!
Odpady a čistota 1283 ATA - dokument

o monstrprocesu

Toulovcovy prázdninové pátky
budou – děkujeme, že můžeme!

pátek si budeme vypravovat pohádku Lupínci
a Rarášinka. Hudební večer bude patřit blue-
grassu – zahraje nám plzeňská kapela Blue-
Gate, zazní známé světové hity, ale i věci
autorské. Další pátek zahájíme pohádkou Jak
víla Modrovláska splnila tři přání v podání
CZiDivadla Praha. Hudebním večerem si připo-
meneme 10. narozeniny Lázní ducha Litomyšl
– zazní swing v podání krásné Kateřiny Steine-
rové & Her Swing Boys. Předposlední červen-
cový pátek nám bude Divadlo Pohádka
vyprávět příběh o tom, Jak princezna hádala, až
prohádala. Dalším muzikantem, který bude mít
na Pátcích svoji premiéru je František Nedvěd
mladší. Syn stejnojmenného otce patří k popu-
lárním folkových a country zpěvákům, přijede
s kapelou Country do pohody – zazní nejen pís-
ničky bratří Nedvědů, ale i jeho autorské písně.
První polovinu prázdnin uzavřou Mikulkovy po-
hádky v podání Divadla Elf. V hudební části se
představí hned dvě kapely. Tou první je hudební
trio Topinqui – kromě bluegrassových anglicky
zpívaných skladeb se můžete těšit i na fran-
couzské šansony i písně českého folku. Červen-
cové hraní na Špitálku uzavře dívčí vokální
kapela Hlasy ve tmě z Lanškrouna. Srpnový
program si představíme zase příště. 

strana 16 >I letos jsme pro vás připravili na každý prázd-
ninový pátek pohádku a koncert. Snad jediným
omezením, které nás v souvislosti s hygienic-
kými doporučeními letos čeká, bude vynechání
Toulovcovy prázdninové tomboly – té každotý-
denní i celoprázdninové. Ale o drobné dárečky
nepřijdete! To platí pro ty z vás, kteří za námi do-
razíte v kostýmu pohádkové postavičky a pomů-
žete tak vykouzlit pohádkové prázdniny! 
Maratón pohádek odstartujeme v pátek 2. čer-
vence v 18 hodin představením Jak Tonda léčil

rohatou princeznu v podání oblíbeného divadla
Andromeda. Poté na Pátcích poprvé v historii
vystoupí Pavel Čadek – brněnský písničkář hra-
jící na violoncello a samozvaný zakladatel no-
vého hudebního žánru „cellofolk“ – což je prý
něco mezi Nohavicou (folk) a Apocalypticou
(cellorock). Pavlovy koncerty bývají mixem písní
vážných, satirických, ale i zcela oddechových.
S Michalem Horákem nazpívali duet Prsa, který
během tří měsíců vidělo přes 540 tisíc diváků!
Další, v pořadí již 195. Toulovcův prázdninový
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OTEVŘENÁ RADNICE

Neposekaná Litomyšl – město nikdy ne-
bylo tak zarostlé trávou, veřejné plochy jsou
džunglemi plnými klíšťat
Děkuji za váš dotaz, byť musím přiznat, že můj
pohled na vysokou trávu je diametrálně odlišný
od toho vašeho. Vy v ní vidíte džungli plnou klíš-
ťat, já krásně rozkvetlé květy a možnost plného
života brouků, včel i motýlů. Rozhodnutí sekat
méně často jsme přijali mimo jiné na základě
předchozích let, plných sucha. Jsem moc rád, že
již minulý rok a snad i letos prší více než
v předešlých letech, ale já osobně za rozhodnu-
tím stojím.
Určitě máte možnost si zajít do Klášterních za-
hrad, kde je pověstný anglický trávník bez obav
z klíšťat (v těchto trávnících nežije prakticky nic,
tedy ani klíšťata), zároveň ale nemusíte do vy-
sokých trávníků dle mého názoru vstupovat,
a pak z klíštěte obavu mít nemusíte. Já mám
velkou radost například z toho, že za budovou
městského úřadu, kde je vysoká nesekaná
tráva, se objevily kopretiny a další kvetoucí
rostliny - podle mě je to určitě hezčí pohled, než
na vysekaný (a v létě úplně vyschlý) trávník.
Nicméně kromě výše uvedeného rozhodnutí je
pravda, že letos hodně pršelo (a mokrou trávu
nemohou MSL sekat, to jistě uznáte), a když
přestalo pršet, tak ať kolegové dělají, co dělají,
technika nestačí. Kromě města musí posekat
i v integrovaných obcích a bohužel mají i velkou
nemocnost (aktuálně chybí devět pracovníků -
několik kvůli dlouho odkládaným operacím, jiní
ještě stále kvůli koronaviru - hlavně kvůli do-
cházejícím nařízeným izolacím). Kolegy jsem
přesto požádal, aby trávníky, které jsou určeny
k intenzivnímu sekání, posekali co nejdříve.
Přeji pevné zdraví a hezké léto

Dotaz na dětské hřiště na ulici B. Kopec-
kého (nová zástavba)
Počítáme s realizací dětského hřiště na ulici
Purkmistra Laška, máme na to vyčleněno 140
tisíc Kč. Kolegyně Milada Nádvorníková je v tuto
chvíli v kontaktu se třemi zástupci z této lokality
(p. Havránek, p. Vavřín a p. Frajdl), kteří se měli
potkat a domlouvat se, co by na hřišti mělo být
umístěno. Nevím, zda neoslovovali širší komu-
nitu, každopádně tito tři pánové se o hřiště za-
jímají delší dobu, proto s nimi je kolegyně nyní
ve spojení. V následujících týdnech, až s nimi
bude vykomunikována specifikace, by se měly
prvky objednat a nainstalovat. Konečně
opravdu po několika letech došlo k odstranění
el. vedení ze sloupů pod zem, což byla pod-
mínka pro instalaci dětských prvků. Také město
v této lokalitě objednalo předělání nepoužíva-
ného tenisového kurtu na víceúčelové sportovní
hřiště. Stále se čeká na vytýčení sítí, aby sta-
vební firma mohla bezpečně přeměnu provést,
a děti z této lokality budou mít kde sportovat. 

Daniel Brýdl, starosta města

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

Starostova
odpovědna

Poslední zasedání zastupitelstva před letními
prázdninami se uskutečnilo ve čtvrtek 
24. června v zámecké jízdárně. Hned na za-
čátku došlo ke změně oproti avizovanému
programu a všech 21 přítomných zastupitelů
se mohlo seznámit s budoucím ředitelem
I. základní školy, kterým se stal Ondřej Vomo-
čil, jehož jmenování v červnu schválila rada
města.  U řečnického pultíku se vystřídal se
stávajícím ředitelem Petrem Dosedělem.
Ten se po 17 letech ve funkci ke konci čer-
vence rozhodl rezignovat na svou funkci 
a odejít do zaslouženého důchodu (více in-
formací o personální výměně ve vedení I. zá-
kladní školy přineseme v srpnovém vydání
Lilie).  
Zastupitelé se posléze věnovali majetkopráv-
ním záležitostem, nejprve neodsouhlasili
prodej parcely č. 385 na Vodních valech, pro-
tože v minulosti byla proti záměru na zasta-
vění této plochy mimo jiné sepsána i petice.
Stavební komise i rada města doporučily za-
stupitelstvu zvážit veřejné využití pozemku
jako zelené plochy určené k posezení, vedení
města zároveň zadalo architektům studii kul-
tivace poslední neopravené třetiny Vodních
valů. 
Stejně tak zastupitelé neodsouhlasili záměr
na vybudování nové prodejny, půjčovny a se-
rvisu aut v průmyslové zóně, požadovaných
2400 metrů čtverečních chtějí komunální po-
litici ponechat jako rezervu pro případného
zájemce, který by v lokalitě vybudoval vý-
robní podnik. 
Co naopak hlasováním prošlo, byly návrhy 
na odkup pozemků nutných pro vybudování
stezky v Oseckém údolí, od soukromých
vlastníků město koupilo metr čtvereční 
za 35 korun, celkem na to z městského roz-
počtu vynaloží 168 tisíc. Tyto majetkoprávní
body schválilo všech 21 přítomných zastupi-
telů jednohlasně a jednalo se o nich v bloku,

kdy byly odsouhlaseny najednou. Jediným
návrhem na usnesení, o němž se v této ob-
lasti nehlasovalo hromadně, byl prodej 
79 metrů čtverečních z pozemku patřící k vile
Klára, které chtěla odkoupit společnost Kubík
pro scelení se sousedícím pozemkem 
ve svém vlastnictví. V tomto bodě vystoupil
zastupitel Lubomír Sršeň (ČSSD), jenž požá-
dal, aby byl tento bod hlasován samostatně.
Návrh na prodej nakonec zastupitelé odsou-
hlasili, pro bylo 19, zdržel se Michal Kortyš
(ODS) a proti byl Lubomír Sršeň. 
Po majetkoprávních záležitostech přišel 
na řadu rozpočet města. Předseda finanč-
ního výboru Vítězslav Hanzl (KSČM) přítomné
informoval o závěrech poslední schůzky to-
hoto poradního orgánu. „Finanční výbor do-
poručuje poděkovat pracovníkům finančního
odboru za jejich práci, transparentnost účet-
nictví a dodržování všech platných předpisů,“
poznamenal v souvislosti se schvalováním
závěrečného účtu města a přezkumech hos-
podaření. V oblasti financí byly následně
schváleny provozní změny rozpočtu města. 
V dalších bodech z oblasti kultury či změn
územního plánu nebyly žádné diskuze ani
připomínky účastníků jednání.

-mv-

Červnové jednání zastupitelstva

Usnesení rady města
RaM neschvaluje poskytnutí finanční pod-

pory (dotace ani půjčky) pro výměnu stávajících
stacionárních zdrojů na pevná paliva zařaze-
ných do nižší emisní třídy než 3.

RaM vzala na vědomí žádost o poskytnutí
veřejného prostranství – zejména travnatých
ploch v blízkém okolí Smetanova domu – a sou-
hlasí s tím, aby se zde 4. září 2021 konal 4. roč-
ník litomyšlské Spacák párty. 

RaM vzala na vědomí informace o přípravách
akce „Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se

špetkou gastroslavností,“ která se bude konat
(pokud to hygienická situace dovolí) první ví-
kend v září 2021. RaM souhlasí s uzavřením
smluv s vystupujícími i sponzory a dárci. 

RaM souhlasí s převzetím záštity města nad
14. bienální konferencí CzWA VODA 2021, která
se uskuteční ve dnech 22. - 24. září v Litomyšli.
Na programu konference je problematika ob-
lasti vodního hospodářství a ochrany vod.

více na litomysl.cz/rada_mesta/usneseni

Usnesení zastupitelstva
ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č.

2312/5 orná půda o výměře cca 2 450 m2 v ka-
tastrálním území Litomyšl dle žádostí společ-
nosti AutaProTo s.r.o. za účelem výstavby
prodejny, půjčovny a servisu aut. Stavební ko-
mise rady města a rada města nedoporučují
prodej, doporučují ponechat pozemek na vhod-
nější použití pro výrobní účely.

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 570 ostatní
plocha o výměře 79 m2 oddělenou podle geo-
metrického plánu č. 987-26/2021 v katastrálním

území Záhraď za účelem ucelení pozemku 
a umožnění budoucí výstavby podzemního par-
kovacího státní. Kupní cena 610 Kč/m2, tj. cel-
kem ve výši 48 190 Kč. Kupující společnost
Kubík a.s.

ZaM schvaluje závěrečný účet města Lito-
myšle za rok 2020 společně se zprávou o vý-
sledku přezkoumání hospodaření města za rok
2020.

více na litomysl.cz/zastupitelstvo/usneseni
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Světelná křižovatka umožní plynulejší průjezd
městem, na některé novinky si ale dávejte pozor
Po šesti týdnech prací na sklonku června technici dokončili modernizaci světelné křižovatky za téměř tři miliony korun. Nové softwarové a hard-
warové vybavení umožní prodlužování délky průjezdu pro jednotlivé pruhy v závislosti na aktuálním provozu. Tím se má zvýšit plynulost do-
pravy, novinkou je i snazší měnění programů, které řídí průjezd vozidel v určenou dobu. Všechny přechody pro chodce jsou také bezbariérové.

„To přijde vhod zejména při objížďkách a opra-
vách, zde je ale nutné zmínit, že tyto změny
musí schválit dopravní inspektorát. Nové vy-
bavení snímá kamerami provoz na silnici
a podle toho vyhodnocuje, který pruh má mít
zelenou a na jak dlouho. Je to sofistikovaný sy-
stém, který do budoucna můžeme upravovat
a přidávat čidla na detekci chodců a další vy-
bavení. Velkou změnou je, že křižovatka bude
mít řízený provoz i v noci, to v minulosti nebylo
a večer semafory nefungovaly. Nově má ve ve-
černích hodinách standardně zelenou průtah
městem ve směru Vysoké Mýto - Svitavy,
a pokud kamery detekují vozidlo jedoucí z cen-
tra či od nemocnice, zaznamenají to do sy-
stému, ten nějaký čas nechá dojet hlavní tah
a pak dá podle počtu aut zelenou křižným pru-
hům. Délka signálu se tak může lišit i v desít-
kách sekund,“ vysvětluje místostarosta
a předseda dopravní komise města Radomil

Kašpar výhody modernizované křižovatky.
Po předání díla dostalo město sadu programů
specifikovaných podle průměrného doprav-
ního zatížení, které se mění podle denní doby
a očekávaného počtu vozidel. Na tyto údaje
následně reagují detekční čidla, která dobu tr-
vání zelené, oranžové či červené dále upravují.
V příštích týdnech a měsících se tyto programy
budou ještě upravovat, aby byly zcela přizpů-
sobené aktuální dopravní situaci. Původní kři-
žovatka měla tyto programy pouze čtyři, navíc
jejich úprava byla obtížná a musela se prová-
dět přímo na místě, nově to půjde zařídit vše
vzdáleně. 

Pozor při odbočování vpravo
Některé novinky se však místním budou
muset nejprve dostat praxí pod kůži. Jedna
taková se týká odbočování vpravo ve smě-
rech Polička-Svitavy a centrum-Vysoké Mýto.
„Tyto směry budou nově řízeny klasickým tří-
barevným semaforem s doplňkovou zelenou
šipkou pro odbočení vpravo. V praxi to zna-
mená, že odbočit vpravo půjde jen, pokud
na hlavním semaforu bude svítit klasická ze-
lená, nebo pokud bude k červené svítit zelená
šipka signalizující to, že se může odbočit. Je
to novinka, ale tyto příklady známe z jiných
měst i autoškoly, jedná se o tradiční řešení,
které by řidičům nemělo dělat problémy,“ po-
pisuje novinku v dopravním provozu Pavel
Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního
hospodářství MěÚ Litomyšl.

Chodci musí na přechodu zmáčknout tla-
čítko
Na to, že provoz na křižovatce bude nově 24
hodin denně hlídat světelná signalizace, je
třeba myslet také při přecházení. Aby chodci
dali systému signál o tom, že chtějí přejít, musí
nově stisknout tlačítko na semaforu, jinak se
jim nerozsvítí zelená. Do budoucna je možné,
že bude pohyb chodců hlídat kamerový sy-
stém, který bude podnět zadávat automaticky,
ale k tomuto technickému řešení nebylo zatím
přistoupeno. Na chodce tak zatím čekají
známá tlačítka na sloupech u přechodů.
Modernizace světelné křižovatky stála 2,9 mi-
lionu korun a Litomyšl na ni získala v konku-
renci více než 300 projektů dotaci 2,3 milionu
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Příští rok počítá ŘSD s opravou povrchu vo-
zovky, která na rozdíl od technického zařízení
není v majetku města. -mv-

Zabýváte se grafikou a designem? Pokud ano 
a máte zájem o případnou spolupráci s radnicí
na vytvoření manuálu s vizuální identitou
města, můžete své nápady a návrhy zasílat
na e-mail lilie@litomysl.cz až do konce srpna. 
Materiály by měly obsahovat představení kon-
ceptu, logo (pozitiv i negativ), variantu loga 

v kombinaci se sloganem, barevnost, typografie
a vizualizace zachycující merkantilní tiskoviny,
návrh plakátu, brožury, propagačních materiálů
a další nápady, které máte. Dokumenty mohou
zachycovat stávající styl, jeho úpravy i zcela
nové návrhy.
Vedení města již tři takové varianty v minulých

Navrhněte vizuální styl města

Plánované opravy přes léto
Přes léto pokračují již probíhající rekonstrukce
městského majetku. Světelná křižovatka je již
modernizovaná, skončily i práce na rekonstrukci
plynovodu v historickém centru, ale až do konce
srpna budou dělníci pracovat na stavbě nového
chodníku kolem hřbitova. O prázdninách se také
začne s dlouho avizovanou opravou Zahájské
ulice.
Záměr na rekonstrukci inženýrských sítí, vo-
zovky a výstavbu nových chodníků v lokalitě
zkomplikovala výběrová řízení, která vypisovalo
nejenom město, ale i Správa a údržba silnic Par-
dubického kraje a ČEZ. Kvůli nutné koordinaci
prací se 28. června rozhodlo o následujícím har-
monogramu:
• 15. července až 8. srpna budou dělníci praco-
vat v ulicích Družstevní a Jabloňová na pokládce
nového elektrického vedení. V této lokalitě ne-
bude určena objízdná trasa.

• 12. července až 8. srpna je naplánována re-
konstrukce plynovodu v ulici M. Švabinského,
opět bez objízdné trasy.
• 9. srpna až 30. listopadu bude rozkopaná Za-
hájská ulice rovněž kvůli rekonstrukci rozvodů

elektřiny a plynu. Objízdná trasa povede po sil-
nici II/358. Dopravní obsluze bude vjezd povo-
len.
Další etapa prací nastane příští rok, povrchy
budou přes zimu provizorně upraveny pro pro-
voz, aby se na jaře mohli dělníci vrátit a Správa
a údržba silnic Pardubického kraje rekonstru-
ovat silnici II/358, pod níž budou uloženy nové
inženýrské sítě, a město v lokalitě dokončí vý-
stavbu nového chodníku, vodovodu a veřejného
osvětlení. 
Přes léto také dojde k nutným opravám škol
a školek. Na opravy chodníků, fasád, učeben
a výměnu svítidel město z rozpočtu vynaloží
přes 1,5 milionu korun, dalších 850 tisíc bude
stát nová venkovní učebna Modrásek na louce
při III. ZŠ. V srpnu by mělo dojít k dokončení
stavby sociálního bydlení na Zahájské, pokra-
čovat bude i rozšíření sběrného dvora či auto-
kempu Primátor. Další informace přineseme 
v srpnové Lilii. -az-

týdnech zdarma obdrželo a chce dát šanci dal-
ším zdejším grafikům a designérům. S podklady
se následně seznámí mediální komise a rada
města, která podle svého uvážení rozhodne 
o zahájení dalších prací či případně nevybere
žádný z návrhů. Za předložení návrhů v této fázi
výzvy není nárokovatelná finanční odměna, 
případné zpracování kompletního manuálu je
město připraveno uhradit. -red-



4
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Do tohoto vydání nedorazily žádné příspěvky zástupců politických stran.

Uzávěrka Lilie

V červenci a srpnu počítejte s opravami
železničních přejezdů a viaduktu 
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. V níže uvedených mís-
tech počítejte s dopravními uzavírkami. Kvůli
uzavření železničního přejezdu u Saint-Gobain
Adfors nebude MHD ve dnech 26. až 28. čer-
vence, 4. až 5. srpna, 9. srpna a 16. až 20 srpna
obsluhovat zastávky Vertex, Nedošín-Žabárna
a Nedošín-na obrátce.

Nedošín:
• Přejezd P5186 (k mlýnu). Termín oprav: 31. čer-

vence až 15. srpna a 19. až 21. srpna.
• Přejezd P5187 (železniční zastávka). Termín

oprav: 31. července až 1. srpna, 5. až 7. srpna
(pouze jeden den, začátek nejdříve v 17.00
hod.), 10. až 15. srpna (pouze tři dny) a 23. až
24. srpna.

• Přejezd P5188 (Auto Hlaváček). Termín oprav:
11. až 12. srpna (pouze jeden den, začátek nej-
dříve v 17.00 hod.)

• Přejezd P5189 (Saint-Gobain Adfors). Termín
oprav 26. až 28. července, 4. až 5. srpna (od-
hadem tři hodiny, 9. srpna (odhadem tři ho-
diny) a 16. až 20. srpna.

• Přejezd P5190 (Saint-Gobain Adfors zadní
brána). Termín oprav: 29. až 31. července, 4. až

5. srpna (odhadem tři hodiny) a 9. až 14. srpna
(průjezd možný od 10.30 do 14.00 hod.)

Na hlavním přejezdu P5189 u Saint-Gobain Ad-
fors dojde dočasně k zúžení vozovky na jeden
jízdní pruh od 1. do 27. července.

Litomyšl:
• Přejezd P5191 (J. Žižky). Termín oprav 11. až 12.

srpna.
• Viadukt nad vozovkou v ulici T. G. Masaryka

(odbočka z komunikace II/358 na hlavní silnici
I/35). Termín oprav: 1. až 31. července. Lokalita
bude z okolních silnic neprůjezdná.

-mv-

Vážení čtenáři, upozorňujeme, že v červenci
a srpnu zůstává uzávěrka Lilie nezměněná. Své
příspěvky a inzeráty tedy můžete zasílat na e-
mail: lilie@litomysl.cz, poštou, případně nám je
můžete zanést osobně do kanceláře redakce
Lilie v úředních hodinách do 21. července (v pří-
padě otištění v srpnovém vydání) a 21. srpna
(v případě otištění v zářijovém vydání). Úřední
hodiny redakce Lilie jsou v úterý od 9-12 hod.
a ve středu od 13-17 hod. (o prázdninách do 16
hod.). Pokud své příspěvky doručíte po tomto
datu, tak vás upozorňujeme, že nemusí být za-
řazeny do vydání, ale může dojít k jejich otištění
až v následujících měsících. Více informací pří-
padně rádi poskytneme na kontaktech uvede-
ných v tiráži. Děkujeme za pochopení. -az-

Od srpna začne stát vydávat nové
občanky s biometrickými údaji
Od srpna mají úřady po celé republice vydávat
nové typy občanských průkazů s biometrickými
údaji. Součástí dokumentu bude zabezpečený
bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy bio-
metrické údaje, včetně otisků prstů. Podle zá-
konodárců se tak sníží možnost občanky
padělat a zneužívat. Změnu musí ještě posvětit
Senát Parlamentu ČR.

Jak to bude probíhat?
• Žádost o vydání občanského průkazu podle
zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze
podat u orgánu příslušného k jeho vydání nej-
později do 28. července.
• Od 30. července do 1. srpna nelze převzít ob-
čanský průkaz se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem podle zá-
kona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti nového zákona.
• V době od 29. července do 1. srpna může
občan požádat o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů podle zákona 

č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti nového zákona, s dobou plat-
nosti jeden měsíc.
• V době od 29. července do 1. srpna nelze
podat žádost o vydání cestovního pasu podle
zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti novely zákona.
• Od 30. července do 1. srpna nelze převzít ces-
tovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
novely zákona.

Proč se to dělá?
Biometrické údaje se povedou v informačním
systému evidence občanských průkazů nejdéle
po dobu 90 dnů od vyrobení dokladu, a to pro
účely vyřízení jeho případné reklamace. Poté
dojde k jejich smazán. Děti mladší dvanácti let
nebudou mít povinnost poskytnout otisky
prstů. Povinnost zavedení biometrických údajů
do občanského průkazu vychází z evropského
nařízení.  V případě, že by biometrické údaje ne-
byly do občanských průkazů zavedeny, byly by

tyto průkazy použitelné pouze na území Česka
a nebylo by na nově vydávané doklady možné
cestovat do zahraničí.
Nařízení počítá s postupnou obměnou. Dosud
platné občanky budou platit do skončení jejich
platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Pokud tedy
má občan vydaný občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji, ale bez biometrických údajů 
s dobou platnosti deset let, může s ním cestovat
v rámci EU do konce jeho platnosti. To platí jak
pro růžovo-modré (polykarbonátová kartička
velikosti kreditní karty), tak pro zelené občanské
průkazy. Občanské průkazy, které neobsahují
strojově čitelnou zónu, musí být vyměněny 
do pěti let, jinak s nimi nebude možné cestovat.
    -red-

Pomozte nám zlepšit
život v Litomyšli! 
Podnikáte v Litomyšli?
Máte zde firmu, obchod či živnost? 

Pokud ano, rádi bychom znali váš názor na to, jak se vám v Litomyšli
podniká, co by se podle vás mělo prioritně řešit, a kde jsou 
příležitosti ke zlepšení. Anonymní dotazník najdete na adrese
www.litomysl.cz/strategicky_plan/dotaznik_pro_podnikatele, 
jeho vyplnění vám zabere pár minut.
Získaná data chce vedení města použít při tvorbě strategického
plánu pro nadcházející roky. Děkujeme!

Dočasná změna
úředních hodin
Upozorňujeme občany, že na Městském úřadu
Litomyšl budou během léta v červenci a srpnu
zkráceny úřední hodiny v pondělí a ve středu
do 16.00 hod. V ostatních dnech zůstávají ho-
diny stejné do 14.00 hod. Mimo úřední dny
mohou být úředníci kvůli plnění pracovních po-
vinností mimo své kanceláře, proto doporuču-
jeme si schůzky domluvit předem. –red-
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Seznamte se s vítězi letošního
participativního rozpočtu!
Litomyšlská veřejnost má jasno. V participativním rozpočtu, v němž místní nominují nápady na zlepšení života ve městě a následně z nich vy-
bírají své favority, letos vyhrály následující projekty. Absolutním vítězem se stala Dílna Litomyšl (73 bodů), v kategorii do 300 tisíc zvítězila
také Odpočinková zóna u nábřeží v Nedošíně (70 bodů). V kategorii do 50 tisíc Kč pak občané rozhodli o tom, že chtějí Lavičky, stojany a koše
pro cyklisty (57 bodů) a Šachové stolky (41 bodů).

Dílna Litomyšl
Komunitní dílna by umožnila výrobu a opravu
věcí těm, kteří mají nápad a chuť, ale nemají
vlastní dílnu, schází jim určitý nástroj či materiál
nebo potřebují s něčím pomoci. Rozvíjela by
vztah lidí k řemeslu. Podpořila by místní řemesl-
níky a předávání zkušeností mezi generacemi.
„Díky vašim hlasům jsme v letošním ročníku
participativního rozpočtu s naším projektem
Dílna Litomyšl zvítězili. Vaše podpora je pro nás
velkým závazkem vybudovat kvalitní prostor
pro všechny utiskované kutily. Podstatou ko-
munitní dílny je umožnit výrobu a opravu věcí
těm, kteří mají nápad a chuť, ale nemají vlastní
dílnu, schází jim určitý nástroj či materiál nebo
potřebují s něčím pomoci. Rozvíjet vztah lidí
k řemeslu, podpořit místní řemeslníky a před-
ávat zkušenosti mezi generacemi.
Naším dalším krokem je vybrat vhodný prostor
a následně jej zařídit potřebným vybavením.

Pokud máte zájem se jakkoli podílet na realizaci
tohoto projektu, ať už s nalezením vhodné lo-
kality, sponzoringu vybavení či jinou formou
podpory, napište nám na email: dilnalito-
mysl@gmail.com. Za autory projektu a nadšené
kutily vám ještě jednou moc děkujeme.“ Martin
Friedl a Dominik Kovář

Odpočinková zóna u nábřeží v Nedošíně
U nábřeží Loučné vybudujeme klidné místo na
relaxaci, které bude parkem a příjemnou oddy-
chovou zastávkou pro pěší a cyklisty. Nedaleko
se nachází Nedošínský háj i další turistické cíle.

Lavičky, stojany a koše pro cyklisty
Rádi jezdíme s dětmi na kolech po cestě na Su-
chou. Nachází se tam pár laviček, ale žádné sto-
jany či odpadkové koše. To bychom rádi změnili
a peníze z participativního rozpočtu použili

Celkové výsledky (v každé kategorii zvítězily první dva projekty):

Projekty do 300 tisíc Kč PRO PROTI body pořadí
Dílna Litomyšl 90 17 73 1.
Odpočinková zóna u nábřeží v Nedošíně 94 24 70 2.
Veřejná griloviště 101 55 46 3.
Fitpark 59 41 18 4.
Kuličkové hřiště pro děti 53 44 9 5.
Pomoc naší nemocnici 81 75 6 6.
Pomozme znevýhodněným absolventům 35 30 5 7.

Projekty do 50 tisíc Kč PRO PROTI body pořadí
Lavičky, stojany a koše pro cyklisty 75 18 57 1.
Šachové stolky 82 41 41 2.
Mí noví kamarádi - děda a babička 42 11 31 3.

„Gratuluji všem vítězům a těm, kteří letos ne-
měli tolik štěstí, děkuji za aktivitu. Že to ne-
vyjde, není konec světa, autoři mohou své
projekty přihlásit na začátku roku 2022 do no-
vého ročníku. O tom, že má smysl nezahořk-
nout, ale jít svému snu cílevědomě naproti,
svědčí příběh Dílny Litomyšl. Ta v prvním roč-
níku nedosáhla na vítězné příčky, ale tým lidí
se nápadu i tak aktivně věnoval a o rok později
se jejich snaha vyplatila. Letos pořadím opět
zahýbal náš systém kladných a negativních
hlasů. Je to podle mého názoru dobře, byť
třeba může být někdo smutný, že jeho favorit
nezvítězil. Celý systém je navržen tak, aby vy-
hrály projekty, které se nejvíce lidem líbí a zá-

roveň nejméně lidem vadí. Kontroverznější
projekty s hodně plusy a minusy, tak v celko-
vém součtu nemusí zvítězit, když se najde jiný,
kompromisnější kandidát,“ uvedl k výsledkům
letošního participativního rozpočtu starosta
Daniel Brýdl a prozradil, že příští rok bychom
se mohli dočkat některých změn v pravidlech:
„Participativní rozpočet dává občanům snadný
nástroj k tomu, aby změnili své okolí. Jsem moc
rád, že si našel své fanoušky. Lidé už se mohou
podívat na to, co jejich spoluobčané vymysleli
a pomáhali vytvořit pro to, aby se jim žilo lépe.
Na příští rok plánujeme několik změn. Na zá-
kladě ohlasů veřejnosti snížíme věkový limit
z 15 na 12 let, protože nás nedávno kontakto-

vali spoluobčané s tím, že s dětmi doma o pro-
jektech hovoří a ony samy by chtěly dát najevo
svůj názor. Stejně tak se pokusíme přidat al-
ternativu k zadávání čísla občanského průkazu
při hlasování, aby bylo komfortnější.“
V databázi letos organizátoři evidují 356 ově-
řených identit místních občanů, což znamená
celkem 1068 hlasů rozhodujících o vítězích –
712 kladných a 356 záporných. 
A co bude dál? Na konci června se s výsledky
oficiálně seznámila rada města a došlo k prv-
ním koordinačním schůzkám, s realizací pro-
jektů se počítá nejdéle do jednoho roku.
Redakce nabídla všem výhercům prostor pro
vyjádření. -mv-

na jejich pořízení pro komfort všech lidí, kteří
tudy rádi jezdí nebo chodí na procházky.
„Ráda bych poděkovala všem, kteří svým hla-
sem podpořili můj návrh na pořízení nových la-
viček, odpadkových košů a stojanů na kola
na stezce z Litomyšle na Suchou. Věřím, že
nové vybavení ocení každý, kdo tudy bude pro-
cházet nebo projíždět na kole, že si na nových
lavičkách s výhledem do údolí Drahošky rádi
odpočinete, a že se díky novým odpadkovým
košům podaří toto krásné místo udržet v čistotě
a pořádku bez poházených odpadků kolem.
Přeji všem spoluobčanům hezké, slunečné
léto!“ Lucie Vavřínová.

Šachové stolky
Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí tvůrčí
myšlení, paměť, fantazii, přesnost i vůli. Mohou
být zábavou, příležitostí k setkávání, sportem
i uměním. Proto v Litomyšli vznikne pár venkov-
ních šachových stolků, kde si budete moci za-
hrát na čerstvém vzduchu. -red-
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky

ZAMYŠLENÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
rodičům i zaměstnancům Mateřské školy v Lí-
bánkách za jejich vstřícnost a zvládnutí nelehké
situace v letošním roce. 
Se sluníčkem ožil život i v mateřské škole – je
plná dětí.... Užíváme si společné chvíle (výlety,
hry a divadla v přírodě i jiné aktivity, které byly
dlouhou dobu omezeny). Doufáme, že příští
školní rok bude lepší...:-) 
Přejeme všem pohodové letní dny strávené
s rodinou, krásné prázdninové zážitky... a v září
opět na viděnou.

za mateřskou školu V. Borovičková
Jsme velmi spokojeni s péčí sestřiček, kterou

nám poskytují v Centru sociální pomoci města
Litomyšle pod školou. Vrchní sestrou a sestřič-
kami, které nám podávají léky pod vedením
MUDr. Dezorta. Děkujeme kuchařkám a nákupčí
potravin, recepční. Aktivizačním sestřičkám,
úklidovým pracovnicím, pradlenám a pracovní-
kům údržby. Otec Karel Dvořák nám mši svatou
slouží ve středu. Pod vedením ředitelky domova
Mgr. Aleny Fiedlerové.

Děkují manželé Šteyerovi
Chtěla bych velmi upřímně poděkovat chirur-

gickému oddělení nemocnice v Litomyšli za pří-
kladnou péči v době mé hospitalizace v únoru
a dubnu letošního roku. Moc děkuji panu pri-
máři MUDr. Serbákovi za perfektně provedenou
operaci a všem lékařům a sestřičkám za oběta-
vou péči. Máte velmi nelehkou práci, přesto jste

vždy ochotní a připraveni pomoci. Zároveň
velmi děkuji i oddělení ARO této nemocnice, kde
jsem po operaci strávila 2 dny - opět příkladná
a obětavá péče i povzbudivá slova.
    M. Koníčková, Litomyšl

V březnu 2021 jsem byl léčen na covidové
části interního oddělení nemocnice v Litomyšli.
Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil podě-
kování, úctu a obdiv kolektivu lékařů, sester, sa-
nitářek a sanitářů interního oddělení pod
vedením pana prim. MUDr. Ducháčka. Můj dík
patří i všem sestrám, sanitářkám a sanitářům
z dalších oddělení nemocnice, kteří v době pan-
demie vypomáhali v péči o hospitalizované pa-
cienty s covidem-19 na interním oddělení. Jejich
péče byla profesionální, příkladná a s lidským
přístupem k nemocným. Jejich únava a vyčer-
pání byly patrné (v ochranných oblecích) pouze
z jejich očí, ale nemělo to vliv na kvalitu jejich
práce. Ještě jednou děkuji.

MUDr. Zdeněk Ráček
Dne 6. června 2018 zemřel pan Ladislav Ro-

leček z Litomyšle. V letošním roce by 6. čer-
vence oslavil 60. narozeniny. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná maminka, synové Ladislav a Martin
s rodinami a sestra Iveta s rodinou.

7. července uplyne 5 let od úmrtí pana Jaro-
slava Špinara. Kdo jste ho znali, věnujte mu pro-
sím s námi tichou vzpomínku.

Manželka a děti s rodinami

Bible nám nepředstavuje idoly. Tak nefunguje
Stará a ani Nová smlouva. Naopak. Předsta-
vuje nám lidi z masa a kostí s jejich pošeti-
lostmi a nouzemi. V tom mém psaní na měsíc
červenec je před námi nešťastný zloděj Jákob
na útěku. Tak moc se snažil hrát vytouženou
roli svého bratra Ezaua, kterému komediálním
způsobem ukradl otcovské požehnání s výho-
dami prvorozených. Svému starému slepému
otci Izákovi sehrál divadlo, oblékl se jako Ezau,
táhl z něho odér bratrových loveckých hostin.
Imitace bratrova hlasu se moc nepodařila, ty-
játr ale pokračoval. To vše jen proto, aby se do-
stal k vytouženému požehnání prvorozeného.
Paradoxně to požehnání stejně patřilo jemu.
Tedy úkoly, odpovědnost a zátěž prvorozen-
ství, ta čekala na něj. Ezau měl mít jen ten
vnější nátěr prvorozenství, což dávno tušil, od-
povědnost nést nechtěl a neuměl. Dokonce pr-
vorozenstvím pohrdal. Přesto, když Jákobův
podvod vyšel najevo, měl Ezau chuť vraždit.
A tak Jákob utíká. Vyplašený defraudant, zkla-
maný především sám sebou, pak i oběma ro-
diči a snad i bratrem – utíká vstříc jinému
světu. Chudák, ještě neví, že v domnělém úto-
čišti najde zase jen sebe a prožije si zklamání,
které chtěl původně nechat za sebou. 
Důležité je, že jej vyprávění knihy Genesis
najde na cestě: „Jákob vyšel z Beer-šeby a šel
do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenoco-
val tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden
z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej
v hlavách a na tom místě ulehl.“ (Genesis
28:10n) Ta noční mezihra Jákobova útěku je ve-
lice důležitá. V té noci nemá pohodlí domova,
ale pod či za hlavou mu musí stačit kameny.
Nevíme určitě, zda chtěl, a nebo nechtěl být

na místě zasvěceném magii mandloní (odtud
jméno Lúz). Možná tu hledal to, co mu chybělo
v otcově požehnání. Izák mu to neuměl a ne-
mohl dát. Jákob potřeboval přesně to, po čem
se ptají dnešní lidé těmito slovy: „Jo, dobře,
fajn. Vím, co bych měl dělat, ale nevím, jak
toho dosáhnout! To mi řekněte!“ 
V té noci měl Jákob sen, na který nikdy v životě
nezapomněl. Slyšel Hospodina, který mu slíbil,
že bude garantem celého Jákobova života
a nikdy jej neopustí. A k tomu viděl ve snu an-
děly. Ti běhali po eskalátorech nahoru a dolů,
stoupali a klesali po žebříku, postaveném
na zemi. To schodiště spojovalo nebe a zemi.
Ten žebřík ukazoval Boží péči a dokonalý se-
rvis. To, co slyšel od Hospodina, který byl nad
ním (ty pozice jsou důležité) viděl v tom kmi-
tání andělů mezi nebem a zemí. Hospodin mu
říkal: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abra-
hama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám
tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva
bude jako prachu země. Rozmůžeš se
na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě
a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny
čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě stře-
žit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu
do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním,
co jsem ti slíbil.“ (Genesis 28:13-15) Tady Jákob
dostal tu část požehnání, kterou mu nemohl
otec Izák dát, protože ji neznal a neuměl. Tohle
Jákob potřeboval.
Rabíni říkají, že se Jákob po procitnutí vyjevil:
„Já, já jsem to nevěděl, že je tady Bůh.“ Tím
říká: „Dosud jsem Boha ve svém životě neviděl,
byl jsem tak pln sebe sama, viděl jsem jen své
potřeby a nouze. Ale on je tady Hospodin!“
A naše překlady knihy Genesis říkají, že od té

Nikdy nebudeme sami... chvíle začal Jákob vyznávat víru v Boha a začal
Hospodina také uctívat. Jákob se bál a řekl:
„Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic
jiného než dům Boží, je to brána nebeská.“ (Ge-
nesis 28:17) a „Hned ráno vzal Jákob kámen,
který měl v hlavách, a postavil jej jako po-
svátný sloup; svrchu jej polil olejem. Tomu
místu dal jméno Bét-el (to je Dům Boží). Pů-
vodně se to město jmenovalo Lúz. Jákob se tu
zavázal slibem: „Bude-li Bůh se mnou, bude-li
mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dá-li
mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se
v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospo-
din Bohem. Tento kámen, který jsem postavil
jako posvátný sloup, stane se domem Božím.
A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě de-
sátky.“ (Genesis 28:18-22)
Proč vám to čtu o prázdninách? Jste možná
na cestách, vyrazili jste objevovat krásy naší
země či dalekých krajů. Snad hledáte sebe,
úspěch, stabilitu, klid, naději. Vážení, biblické
příběhy jsou o nás. Jsme jako praotcové
na cestách. Nejsme lepší a ani horší. Proto tu
Bibli čteme! A víra nám nepomáhá utéct sku-
tečnosti, zbavit se potíží, ale před Pánem
Bohem nacházíme sebe sama a učíme se žít
s tím, co jsme. Většinou netušíme, že jsme
přesně na místě, kde být máme a že žijeme
právě ten život, který máme žít. A taky netu-
šíme, že při nás stojí Bůh, který dělá to nej-
podstatnější - nikdy nás neopustí. Nikdy
nebudeme sami. Kdo to objeví, tomu nedělá
potíže zvládnout svůj složitý a někdy těžký
život, věřit v Boha a uctívat jej. 

Daniel Kvasnička

HISTORICKÉ POHLEDY
Pomník Aloise Jiráska
V červenci roku 1951 byl při oslavách 100. vý-
ročí narození Aloise Jiráska položen základní
kámen ke spisovatelovu pomníku na Olivet-
ské hoře. Na odhalení pomníku, jehož tvůr-
cem je Vincenc Makovský, si však musela
veřejnost počkat až do června 1959. V roce
1953 byl připraven podstavec, ale od té doby
se práce na dokončení zastavily – Makovský
byl odváděn od práce jinými spěšnými úkoly,
později nemocí a nakonec práci brzdilo fi-
nanční zajištění. Odhalení bylo navrženo
v rámci oslav 700 let města Litomyšle v roce
1959, Jiráskův pomník byl převezen 2. června
za přítomnosti Makovského. Usazení prováděli
vojáci autojeřábem, ale zklamala technika.
Pomník spadl asi z půlmetrové výšky na auto
a poškodil se ve spodní části. Posléze byl ale
usazen a až do odhalení ukryt pod plátěnou
pokrývkou. Hlavním dnem oslav byl 7. červen
1959, po slavnostních projevech byl pomník
Aloise Jiráska odhalen veřejnosti.

Lenka Backová
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255 let – 14. 7. 1766 zemřel František Maxmilián
Kaňka, významný český barokní architekt, který
vedl dostavbu piaristického chrámu Nalezení sv.
Kříže v Litomyšli, barokně upravil vnější podobu
zámeckého pivovaru. 
165 let – 11. 7. 1856 zemřel Josef Kajetán Tyl,
dramatik, herec, překladatel, novinář, spisovatel.
V letech 1827–1832 vydával v Augustově ti-
skárně v Litomyšli své povídkové prvotiny, v le-
tech 1854–1855 vystupoval se Zöllnerovou
divadelní společností v hostinci U Černého orla. 
130 let – 16. 7. 1891 zemřel v Nedošíně Kašpar
Vacek, mlynář, zakladatel chovu pstruhů, zem-
ský poslanec, člen pěveckého sboru Vlastimil,
starosta Sokola. Na popud Antonína Friče (pří-
rodovědce, geologa a paleontologa) založil
v Nedošíně roku 1862 umělý chov pstruhů
s umělým vytíráním a líhnutím jiker. Jeho rodinný
podnik existuje v Nedošíně dodnes a je nej-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

červenec 2021 starším takovým chovem v Čechách i v Evropě.
85 let – 23. 7. 1936 zemřel Břetislav Šťastný,
hudební skladatel, učitel. Po studiu litomyšl-
ského gymnázia absolvoval pražskou konzerva-
toř (obor varhany) a působil jako profesor hudby
na učitelském ústavu a gymnáziu v Litomyšli.
Byl dlouholetým sbormistrem pěveckého spolku
Vlastimil, kde založil ženský sbor. V roce 1922
odešel z Litomyšle do Přerova, působil též
ve Znojmě.
45 let – 7. 7. 1976 zemřel v Litomyšli Josef Ma-
tička, architekt a malíř, absolvoval České vysoké
učení technické a od 30. let se věnoval výhradně
malování. Během studií se seznámil s Annou
Theinovou z litomyšlské židovské rodiny. Spolu
objevují krásu Litomyšle a okolí, ale také vzdorují
útrapám 2. světové války. V roce 1977 věnovala
na přání svého manžela Anna Matičková kolekci
obrazů svého muže i obrazů z jeho sbírky městu
Litomyšli, celá kolekce se dnes nachází v Měst-
ské galerii Litomyšl. 
25 let – 12. 7. 1996 zemřel v Praze Zdeněk Palcr,

100 let pomníku 
J. A. Komenského
Zhruba dvě desítky lidí si v sobotu 19. června
přišly připomenout 100 let od slavnostního od-
halení Památníku českým bratřím na Růžovém
paloučku a Pomníku Jana Amose Komenského
před Smetanovým domem. Na Komenského
náměstí kromě zástupců Litomyšle, Újezdce 
a Spolku přátel Růžového paloučku vystoupil 
i Stanislav Vosyka, který přítomným připomněl
nesnadnou historii litomyšlského památníku.
Na slavnosti také představitelé města uvedli, že
Růžový palouček by se v budoucnu mohl s po-
mocí Pardubického kraje a dalších institucí více
otevřít veřejnosti. -mv-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Balogová Anna, 

Bročková Mariana, 
Jánová Božena, Posádka Jan, 
Rolečková Bedřiška, 
Špinka Josef

85 let – Bečička Zbyněk, Dvořák Milan, 
Šimek Josef, Vomočil Václav 

90 let – Rybová Drahuše
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Tomáš Kvapil, Janov – Dominika Klatovská,
Janov • Ondřej Snítil, Česká Třebová – Alena
Rybková, Ústí nad Orlicí • Radim Matoušek,
Česká Třebová – Libuše Truncová, Česká Tře-
bová • Tomáš Chadima, Desná – Lucie Ko-
pecká, Sebranice • Jakub Koláček, Praha –
Anna Stříteská, Morašice • Petr Bureš, Opa-
tovec – Denisa Zámečníková, Opatovec •
Lukáš Drahoš, Vysoké Mýto – Lucie Dostá-
lová, Sloupnice • Pavel Kaňka, Psáry – Mar-
tina Fišmanová, Psáry • David Jiruše,
Litomyšl – Martina Štěpánská, Sedliště • Jan
Vocl, Česká Třebová – Jana Holubová, Sloup-
nice • Josef Klásek, Brno – Eva Vohlídalová,
Brno • Ivan Málek, Žichlínek – Lenka Vac-
ková, Litomyšl • Daniel Vaňák, Česká Tře-
bová – Monika Dušková, Litomyšl • Hichem
Dhaoui, Litomyšl – Monika Flídrová, Litomyšl
• Zbyněk Smejkal, Česká Třebová – Petra
Bulvová, Česká Třebová • Ivo Doležel, Lito-
myšl – Lenka Kuchtová, Litomyšl • Jakub Za-
pletal, Moravičany – Vendula Karlíková,
Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

ZLATOU SVATBU oslaví 31. 7. manželé 
Jiřina a Jiří Klusoňovi z Pazuchy 
DIAMANTOVOU SVATBU oslaví 29. 7. 
manželé Danuše a Jiří Slabí z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme
hodně zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Miloslavem Kladivou (78 let) – Tržek
Karlem Auerem (79 let)
Stanislavem Wagnerem (79 let)
Boženou Šillerovou (81 let)
Libuší Švecovou (81 let)
Ladislavem Jindrou (86 let)
Marií Bartošovou (88 let)
Vzpomínáme. 

Dana Kmošková, předseda KPOZ

V měsíci červnu byli přivítáni noví občánci:
Sebastian Kubík, Matěj Svoboda, Nikola Tr-
malová, Vivien Dudychová, Ondřej Horák,
Evelína Válková, Dan Šlampa, Vojtěch Vo-
močil, Matěj Suchomel, Viktorie Šípková,
Klára Hodková, Oliver Španiller, Rosalie Ar-
temis Havlíková, Alexandra Johanka Strán-
ská, Dominik Sedláček, Vít Sudek, Matěj
Sedláček, Jakub Jaroslav Vágner, Zoe Olša-
nová, Mikuláš Vraspír, Magdaléna Koutná

Ve společenské kronice jsou uvedeni pouze
spoluobčané, kteří ke zveřejnění svého
jména dali písemný souhlas, nebo ti, k je-
jichž zveřejnění dali písemný souhlas zá-
konní zástupci nebo příbuzní.

Obracíme se na děti nebo příbuzné těch,
kteří si během roku budou připomínat výročí
50, 60 či více let od uzavření manželství,
aby nás kontaktovali. V případě zájmu
a souhlasu je rádi uvedeme ve společenské
kronice naší Lilie, popřípadě uspořádáme
slavnostní obřad.
Současně žádáme i rodinné příslušníky těch,
kteří dříve nebyli občany našeho města
a v průběhu roku se přestěhovali do Lito-
myšle, Domova pro seniory či do okolních
obcí a dožívají se 80, 85, 90 a více let – i Vy
nás kontaktujte, abychom mohli jubilanty
navštívit a předat malý dárek s kytičkou.
Děkujeme. 

Za Komisi pro občanské záležitosti 
– Dana Kmošková (775 913 400)

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

český sochař, restaurátor, výtvarný teoretik a ty-
pograf. Od roku 1973 pracoval jako restaurátor
sgrafit na litomyšlském zámku spolu se Stani-
slavem Podhrázským, Olbramem Zoubkem
a Václavem Boštíkem.
45 let - 1. 7. 1976 začala montáž panelových
domů na Komenského náměstí v Litomyšli.
Do konce roku 1976 bylo dokončeno 256 byto-
vých jednotek. V květnu 1977 byly předány první
byty a v červnu a červenci další. Za 1 rok bylo ho-
tovo 264 bytových jednotek. V roce 1978 bylo
zbudováno dětské hřiště a pískoviště a byla za-
hájena stavba prodejny potravin a textilu.
105 let - 18. - 20. 7. 1916 zavítala do Litomyšle
opera Národního divadla Praha, která uvedla
Smetanovu Prodanou nevěstu, Dvě vdovy
a Massenetova Werthera. Před Smetanovou
rodnou světničkou se konal hold Mistrovi.
155 let – v roce 1866 postihla Litomyšl během
pruské války epidemie cholery, první úmrtí bylo
18. července, ve městě zemřelo celkem 384
osob. Teprve v září se začal vracet pokojný život
do staré idylické Litomyšle. Lenka Backová
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Proč to (neu)děláte?!
Otázky a odpovědi k odpadům a čistotě
Červencový díl infokampaně Proč to (neu)děláte?! se zabývá tématy, která občané v anonymním dotazníku zdůrazňovali na více místech – nakládání
s odpady, třídění, nedostatek kontejnerů a s ním spojený nepořádek v ulicích. I tentokrát jsme na nejčastější dotazy získali odpovědi vedení města 
a Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl. Najdete je níže, rádi k nim zveřejníme i vaše reakce a postřehy, které zasílejte na adresy
uvedené v tiráži na poslední straně vydání této Lilie vždy do 21. dne v měsíci.

Odkud čerpáme podklady pro otázky? Stejně
jako v minulých dílech vycházíme z odpovědí,
které občané napsali na začátku roku do ano-
nymního dotazníku ke zpracování strategického
plánu města. Pokud vás výsledky zajímají, mů-
žete se s nimi seznámit na webu www.lito-
mysl.cz.

Úroveň životního prostředí
Jako největší problémy v oblasti životního pro-
středí (nejhorší získané průměrné známky) 
ve městě se jeví hlukové znečištění, kvalita ovz-
duší imise a možnosti třídění odpadu.
Hodnocení úrovně životního prostředí se nijak
statisticky významně neliší napříč různými
skupinami obyvatel. Zapojení obyvatelé si
ve sdílených komentářích nejčastěji stěžují na
nedostatky související s nakládáním s odpady.

Údržba a čistota veřejných prostranství
87 % zapojených obyvatel města je spokojeno
s údržbou a čistotou veřejných prostranství.
Opakovaně bylo však kriticky zmiňováno okolí
autobusového nádraží a poměrně častý pocit,
že údržbě centra je oproti periferiím věnováno
více pozornosti.

Hlavní problémy očima občanů?
• Autobusové nádraží, Billa
• okolí kontejnerů na tříděný odpad obecně
• pozdní sekání/úklid sněhu
• psí výkaly (problémem samotní pejskaři

i nedostatek košů)

u vlakového nádraží, na Trstěnické či Lánech.
Máte pocit, že u vás v lokalitě je nedostatek
kontejnerů? Dejte vědět Ing. Janě Foltové z od-
boru místního a silničního hospodářství, tel.:
461 653 364, e-mail: jana.foltova@litomysl.cz.
Vedení města se zabývá každým podnětem ob-
čanů, pokud to bude možné, může i ve vaší lo-
kalitě dojít k rozšíření kontejnerových míst.

Půjde rozšířit síť kontejnerů a přidat 
na některá místa odpadkové koše (centrum,
sokolovna, Lidická, Polní, Purkmistra Laška
a další)?
Viz výše. V případech, kdy kvůli omezenému
prostoru nelze zvyšovat počet nádob na odpad,
se město snaží domluvit s LIKO Svitavy na vyš-
ším počtu svozů. Pokud máte pocit, že v ně-
které lokalitě chybí koše či kontejnery, dejte
vědět na kontakt výše. Lokality uvedené v ano-
nymním dotazníku již vedení města řeší 
a na základě této zpětné vazby došlo například
v červnu k dodání dalších osmi košů do histo-
rického centra, protože to v šetření požadovalo
několik respondentů.
Jedinými místy, kde město nechce přidávat ná-
doby na odpad, jsou lesy a přírodní plochy
mimo zastavěné území. Odtud si má každý náv-
štěvník svůj nepořádek a obaly od jídla a pití od-
nést s sebou zpět do města, kde se jich může
ekologicky zbavit.

Proč je v okolí kontejnerů takový nepořádek
(hlavně u Billy)?
Plochy v majetku města v tomto případě (vět-
šina autobusového nádraží kromě prvního ná-
stupiště a prostranství před Billou) pro město
uklízí lidé zaměstnaní na veřejně prospěšných
pracích. Po domluvě s nimi se na základě po-
žadavků z dotazníků zvýšila frekvence úklidu 
v této lokalitě, byť to občas nemusí stačit, ob-
zvlášť pokud se návštěvníci chovají nezodpo-
vědně a pohazují odpadky kolem sebe.
Odpadkové koše u Billy nejsou majetkem
města a starají se o ně zaměstnanci provo-
zovny, pokud je problém s nimi, je nutné kon-
taktovat personál. 
Obecně se k nepořádku u kontejnerových stání
dá říci, že k němu dochází zčásti kvůli tomu, že
jsou kontejnery přeplněné, pak to město řeší
vyšším počtem svozů či rozšířením nádob, ale
bohužel k znečištění veřejného prostoru do-
chází i z dalších důvodů. Někteří spoluobčané
do kontejnerů vyhazují věci, které tam nepatří

a mohou je zdarma zlikvidovat ve sběrném
dvoře. S tím město nic nezmůže, protože není
reálné pořídit naproti každému kontejnero-
vému stání kamerový systém, tyto incidenty
se dějí navzdory běžné hlídkové činnosti měst-
ské policie, která nemůže ohlídat všechny plo-
chy najednou. Odpovědnost není pouze
na radnici, ale i na občanech samotných.
Pokud máte informace o tom, že někdo u kon-
tejnerů dělal nepořádek, je vždy ideální kon-
taktovat někoho 
z městského úřadu, kdo zařídí nápravu. Viz
první otázka a odpověď na ni, případně volejte
na Městskou policii Litomyšl, tel.: 156.

Proč se plošně nezvýší četnost vyvážení?
Město Litomyšl je součástí systému svážení od-
padu, kterou pro nás a okolní města provozuje
společnost LIKO Svitavy. Plasty se z některých
lokalit sváží třikrát týdně, popeláři se snaží vy-
tipované lokality vyvážet i před víkendem 
a mezi odvozy pravidelně uklízí kontejnerová
místa. Nicméně tento systém má své limity –
jednak co zvládnou zaměstnanci, za druhé pak
finance. Platí čím více svozů, tím větší náklady.
Proto město, kde to jde, urguje častější vyvá-
žení, které ale lze provádět jen do určitého ob-
jemu odpadu a výjezdů dle možností svozové
společnosti.

Proč město pružně nereaguje na plné 
kontejnery či koše a neurguje odvoz?
Na Trstěnické či Lánech, lokalitách, kde obyva-
telé hlásili problémy, se zvýšil počet nádob, 
v případě, že občané hlásí přeplněné kontejnery
nebo se na ně přijde při běžných kontrolách, se
odvoz urguje. Svozová firma ale nemá tolik
techniky ani personálu, aby mohla přijet vždy
na zavolání.

Proč nemáme podzemní kontejnery
na odpad?
V centru je problém s podzemní vodou a sítěmi,
mimo centrum jsou technicky vhodné lokality,
ale přetrvává jeden zásadní problém. Toto ře-
šení jednak není všespásné, protože i při něm
se může při ucpání hrdla hromadit odpad na ve-
řejném prostranství, ale hlavně se jedná o ná-
kladné řešení. Pokud by se nepřidala okolní
města, musela by Litomyšl pořídit sama pro
sebe speciální svozový vůz za zhruba 6 milionů
korun a náklady na vybudování podzemních
kontejnerů by stály další miliony. V okolních
městech zatím toto řešení také neplánují, takže
kvůli vysoké pořizovací ceně radnice pro příští
roky nezvažuje podzemní kontejnery pořídit.
Pokud by se něco změnilo, budeme občany in-
formovat.

Zvýšením poplatku za komunální odpad mě
město nemotivuje ke třídění, proč v Litomyšli
není motivační systém na třídění odpadu
(slevy, výhody,…)?
V současné době se vedení svozové společnosti
LIKO zabývá možnými benefity či dalšími pro-
středky, kterými by se občané mohli motivovat
ke třídění, například adresným odvozem. 

Kolik je v Litomyšli kontejnerů, 
proč jich není víc?
V Litomyšli a integrovaných obcích je na 55 sta-
novištích umístěno 250 kontejnerů a nádob,
díky kterým mohou občané recyklovat papír,
barevné i čiré sklo, plast, kovové obaly, elektro,
oleje z kuchyně či oblečení. Pro ilustraci 
- do modrých kontejnerů na papír obyvatelé 
v roce 2020 vhodili 369 tun odpadu, skla se 
v Litomyšli vytřídilo 217 tun, plastu a tetrapaku
pak 271 tun. Z nádob na komunální odpad (to,
co se nevytřídí) svozová společnost LIKO za mi-
nulý rok vyvezla celkem 1798 tun odpadu, 883
tun skončilo ve spalovně k energetickému vy-
užití a 915 tun na skládce.
Na základě přání občanů se město snaží síť
kontejnerů rozšiřovat, je-li to možné. Na již
funkčních místech se kontejnery přidávají
stěží  kvůli  omezenému  prostoru,  proto  se
budují nová stání, loni se tak stalo například



9

Nicméně je důležité uvést, že v okolních měs-
tech (Moravská Třebová) se systém se slevami 
za méně komunálního odpadu neosvědčil, pro-
tože po městě vznikaly černé skládky či lidé po-
užívali cizí popelnice.
I v tomto případě bude záležet zejména na ob-
čanech a na tom, jak se budou chovat. Motivací
pro třídění odpadu je kromě ekologického
aspektu i to, že výnosy z tříděných surovin se
přímo promítají do výše poplatku za svoz od-
padu. Ten za jednu osobu činí 744 Kč a částka
je již snížena o obnos, který město inkasuje 
za vytříděné odpady. Šetříte tak nejenom ži-
votní prostředí, ale i svou peněženku. Bez tří-
dění by byl poplatek ve výši 925 Kč.

Kam s věcmi, které nepatří do kontejnerů?
Do sběrného dvora na Mařákově ulici. Drtivé
většiny odpadů se tam můžete jako občané
zbavit zdarma. Dvůr je otevřen šest dnů v týdnu
od pondělí do soboty a současně se pracuje
na jeho dalším rozšíření pro větší komfort ob-
čanů. 
Odpady, kterých se zdarma nedá zbavit (nejsou
komunálním odpadem, jehož svoz se platí z po-
platku), jsou zbytky z rekonstrukcí domů a bytů.
Například se jedná o okna, dveře, zárubně, ku-
chyňské linky, stavební suť, umyvadla, zácho-
dové mísy, lepenky, povrchy chodníků či
odpadní potrubí.  Množství, které lze za popla-
tek nechat na sběrném dvoru, je omezeno
na hmotnost do 200 kg. V případě větších re-
konstrukčních prací je nutno si objednat samo-
statný kontejner.
U Městských služeb Litomyšl si můžete za pop-
latek objednat mobilní kontejner, který vám pra-
covníci přistaví až k domu. Do něj můžete dát
odděleně stavební odpad, starý nábytek, biood-
pad a další věci, kterých se jinak nemáte kde
zbavit. Svozová firma LIKO Svitavy také dvakrát
ročně organizuje mobilní svozy odpadu. Na růz-
ných místech zastaví svozové vozidlo, na které
můžete zdarma nepotřebné věci odložit. K likvi-
daci stavebního odpadu je možné využít také
recyklačního středisko soukromého provozova-
tele v areálu blízko silnice ve směru na Poličku.
Zbytků ze zahrádek, posekané trávy, listí a dal-
ších biologických odpadů se můžete zdarma
zbavit v kontejneru vedle městské kompos-
tárny, který je přístupný 24 hodin denně, sedm
dní v týdnu.

    Sběrný dvůr - Mařákova ul., Litomyšl

    Otevírací doba
    Pondělí 12.00 - 17.30 (letní období)
    12.00 - 16.30 (zimní období)
    Úterý 9.00 - 15.00
    Středa 9.00 - 17.30 (letní období)
    9.00 - 16.30 (zimní období)
    Čtvrtek 9.00 - 15.00
    Pátek 9.00 - 17.30 (letní období)
    9.00 - 16.30 (zimní období)
    Sobota 8.00 - 12.00
    Polední 
    přestávka: 12.00 - 12.30

    vedoucí: Ladislav Bartoš
    tel.: 461 615 714, mobil: 605 246 545
    bartos@likosvitavy.cz

Plánuje město udělat něco s nedostatkem
nádob pro třídění kovů, olejů a tetrapaků?
Množství odpadu se průběžně vyhodnocuje 
a počet nádob se zvyšuje, pokud je to ekono-
micky možné. Na konci roku 2017 vedení města
nechalo na celkem pěti vybraných místech

umístit kontejnery, do kterých občané mohou
vhazovat konzervy od jídel, plechovky od ná-
pojů a další vybraný kovový odpad. Na konci
roku 2020 se počet sběrných nádob rozšířil 
o další čtyři. Najdete je na ulicích Kornická,
Trstěnická (poblíž sokolovny), Vodní valy (u kina
Sokol) a Z. Kopala, původní kontejnery zůstávají
na svých místech u supermarketů Penny, Albert
a Billa, na Komenského náměstí a ulici 17. listo-
padu.
V Litomyšli je také na vytipovaných místech pět
popelnic na použité kuchyňské oleje, najdete je
u Billy, Albertu, Penny, na Komenského náměstí
a ulici 17. listopadu. Tento odpad však můžete
samozřejmě také odložit na sběrném dvoře.
Vzhledem k nákladům na jejich vyvážení se rad-
nice snaží nádoby na olej a kovy strategicky
umístit po městě tak, aby se těchto odpadů ob-
čané mohli zbavit například cestou na nákup.
Jejich rozšíření je do budoucna možné, ale 
v současné době se objevují problémy zejména
u popelnic na oleje, občané tam vyhazují po-
užitý olej nesprávně ve skleněných nádobách,
ale i další odpady, čímž kontaminují obsah,
který pak svozová firma nemůže dále použít
a ani jej neodveze.
Tetrapakové obaly patří v Litomyšli do kontej-
nerů na plasty, protože se v praxi nevyplatí mít
speciální nádoby jen na ně. Na třídící lince LIKO
Svitavy je zaměstnanci vybírají z odpadu ze žlu-
tých kontejnerů a ty, které jsou v použitelném
stavu, putují na další využití.

Proč v Litomyšli chybí nádoby na bioodpad?
Kompostování v místě bydliště je nejekologič-
tější formou likvidace bioodpadu, protože se
zbytky dále nepřeváží, zároveň má radnice zku-
šenosti z mnohých měst, že nelze odpad z bio-
popelnic využívat pro městkou kompostárnu,
protože obsahuje zpravidla mnoho složek, které
se na kompostárnu nehodí - zbytky vařeného
jídla, maso, kosti a další.  Z tohoto důvodu dává
město dotace jak na individuální, tak komunitní
kompostéry. Proto Litomyšl nezavedla extra
nádoby na bioodpad, ale podporuje likvidaci po-
mocí individuálního kompostování přímo 
v místě bydliště.
Bioodpadu se lze nonstop zbavit i v kontejneru
vedle městské kompostárny za Mařákovou ulicí.

Rozšíří se nabídka sběrných míst/nádob
na textil?
V tuto chvíli to radnice nezvažuje, fungují zde
služby farní charity v Lidovém domě a u parko-
viště naproti III. ZŠ je kontejner, který si zde zří-
dila Diakonie Broumov. Pokud máte pocit, že
tato služba v některé lokalitě chybí (nebo máte
nápad, kde by se kontejner mohl umístit), kon-
taktujte Ing. Janu Foltovou z odboru místního
a silničního hospodářství, tel.: 461 653 364, 

e-mail: jana.foltova@litomysl.cz.

Proč jsou v Loučné odpadky?
Hlavně ze dvou důvodů. Jednak je tam lidé zá-
měrně hází, za druhé se tam mohou dostat 
po deštích kvůli tomu, že v některých částech
Litomyšle je sloučena splašková a dešťová ka-
nalizace. Odlehčovači se při vyšším průtoku
mohou některé nahromaděné materiály dostat
přímo do řeky. Tato smíšená kanalizace v histo-
rickém centru nejde rekonstruovat na moderní
oddělenou, protože na položení nových objem-
ných trubek není podle průzkumů v historickém
centru dostatek prostoru. V jiných lokalitách,
například u nemocnice, kolem autobusového
nádraží a u hotelu Dalibor, to jde, město proto
na příští rok plánuje rekonstrukci těchto kanali-
zací a jejich oddělení – splašková do čistírny,
dešťová do Loučné.

Při velkých deštích se tedy do Loučné mohou
dostávat nečistoty, nicméně za sáčky od obědů,
nákupní koše a další nepořádek kanalizace ne-
může. To je dílo lidí, kterým ani pochůzky měst-
ské policie nezabrání v dělání nepořádku.

Přibydou v ulicích koše na psí exkrementy?
Město nerozlišuje koše určené pouze na psí ex-
krementy a koše, kam se tento odpad nesmí
vhazovat. Majitelé psů mohou užívat všechny
odpadkové koše, na základě poznatků od ob-
čanů jsou u některých upevněné sáčky, pokud
byste je chtěli i na dalších, stačí dát vědět 
na kontakt uvedený výše.

Proč město toleruje občana, který 
na Wembley vytváří skládky?
S tímto mužem několikrát jednali úředníci ze so-
ciálního odboru, město mu opakovaně nabídlo
ubytování, péči, a dokonce i bezplatný proná-
jem plochy na periferii, kde by si mohl své příst-
řešky a skládky budovat a neobtěžovat tím
spoluobčany. Dotyčný to však odmítá, je své-
právný a svým konáním se nedopouští tre-
stných činů, maximálně přestupků. Město tedy
na své náklady dvakrát ročně skládky a nepo-
řádek v okolí jeho přístřešku odklidí, ale nemá
oprávnění na to, aby tuto osobu k čemukoliv
nutilo proti jeho vůli. Pokuty za přestupky jsou
věcí správního orgánu, v současné době mu
byla jedna vyměřena a město bude požadovat
její úhradu. Nicméně s velkou pravděpodob-
ností to nebude na budoucí chování tohoto
muže mít žádný vliv.

Proč se omezila četnost sekání 
travnatých ploch?
Je to snaha o zadržení vláhy v půdě, která jinak
vysychá, a podporu městského mikroklimatu.
Ve vyšší trávě rostou různé druhy rostlin, město
založilo i některé volně přístupné městské
louky, ve vegetaci navíc žije hmyz a drobní ži-
vočichové, kteří jinak vymírají kvůli tomu, že je
trendem ve městech mít krátce zastřižené ze-
lené trávníky. Zároveň ale všechny trávníky
v na
městských pozemcích by alespoň dvakrát 
za rok měly být posekány, s výjimkou např. pol-
drů a navazujících příkopů, které jsou sekány
pouze jednou ročně na podzim.
Některé plochy jsou tak speciálně vybrány 
k tomu, aby se nesekaly tak často. Další lokality
mohou být zarostlé i z jiných důvodů, v případě
deště či neschopenek nejsou městské služby
schopné ihned posekat celé město či integro-
vané obce, ale na tyto případy občané upozor-
ňují a radnice pak urguje nápravu. 
Pokud máte takový podnět, můžete kontaktovat
Ing. Editu Schramm z odboru místního a silnič-
ního hospodářství, tel. 461 653 361, e-mail:
edita.schramm@litomysl.cz.

Proč se preferuje čistota v centru a před 
konáním Smetanovy Litomyšle, zatímco
na ostatní místa se nehledí?
Centrum uklízí všechna města vždy důkladněji
nejenom kvůli turistům, ale proto, že velká část
místních v centru nakupuje či tam tráví čas při
návštěvách kaváren a restaurací. Město propa-
guje Smetanovo náměstí jako litomyšlské ob-
chodní centrum, které žije, proto je také
věnováno úsilí o to, aby bylo reprezentativní 
a místní i turisté tam byli spokojení, rádi se tam
vraceli. Jedná se o exponovanou lokalitu, tudíž
je jí opravdu věnována větší péče, ale městské
služby udržují i další lokality, bohužel občas do-
chází k prodlevám a problémům, které se rad-
nice snaží řešit – a to i v historickém centru.
    -mv-
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Vážení spoluobčané,
a zase ty odpady, chce se mi napsat. Pokud je
nějaké vyloženě komunální téma, které řešíme
s železnou pravidelností, je to právě třídění,
nakládání s odpady a čistota veřejných pro-
stor. Ale tak to má být. Ukazuje to, že lidem zá-
leží nejenom na přírodě, ale i na tom, jak to
ve městě vypadá. Dokládají to také výsledky
dotazníkového šetření. V odpovědích na minu-
lých dvou stranách jste dostali informace
na nejčastější dotazy veřejnosti, já bych rád
vypíchl několik témat a k nim dodal pár vět.

Plné kontejnery 
Jsou z části opravdu naší chybou. V oblastech,
kde evidujeme opakované stížnosti, se to sna-
žíme řešit a v minulosti jsme přidali nádoby
na vlakové nádraží, Trstěnickou, Lány či koše
do historického centra. Město se pomalu roz-
růstá, počet odpadů roste, proto je logické, že
by mělo být po městě více nádob. Pokud zde
říkám a, je nutné dodat i b. Jestliže někdo
do kontejnerů hází věci, které tam nepatří
a kterých se lze zdarma zbavit ve sběrném
dvoře, můžeme nadávat na úředníky a politiky,
jak chceme, ale nikdy to nevyřešíme. Nelze mít
všude strážníky ani kamery. Já osobně nejsem
velký příznivce kamerového systému v každé
ulici, mám obavu ze zneužití nebo využití 
k jiným účelům, jak jsme například svědky 
v Číně. Kromě toho pořízení kamer je poměrně
drahá záležitost, a když se dají na jedno
sběrné místo, neukáznění občané začnou jez-
dit na jiné.

Čistota města je o nás, o lidech, kteří v Lito-
myšli  žijeme  a chceme  čisté  ulice.  Proto
prosím, pokud se potřebujete zbavit nepotřeb-
ných věcí, nechte je ve sběrném dvoře, pří-
padně využijte 2x ročně svozu LIKA a zadarmo
je pošlete dál na případné další využití.

Bioodpad
Již několikrát jsem v minulosti vysvětloval, že
v jiných městech hnědé popelnice sice mají
(a lidé tak mají pocit, že je vše v pořádku), ale
v realitě tento systém často nefunguje.
Po nástupu na radnici jsem chtěl hnědé po-
pelnice v Litomyšli zařídit, ale poznatky
z dalších měst, která jsme kvůli této proble-
matice navštívili, mě donutily změnit názor.
V praxi se ukazuje, že obsah z hnědých po-
pelnic se často nemůže použít v kompos-
tárně kvůli zbytkům jídla a de facto se
z hnědých popelnic stávají popelnice černé.
Zřízení nádob na biodpad by bylo líbivé, ale
v praxi pravděpodobně nefunkční řešení.
Proto podporujeme alternativy. Domácí i ko-
munitní kompostéry, město na ně dává do-
tace, dají se dát k rodinným i bytovým
domům, jsou ekologické a hlavně funkční.
Ekologicky se zbavíte bioodpadu přímo
v místě bydliště. Pokud nechcete kompostér,
zbytků ze zahrady se můžete zdarma zbavit
klidně v neděli o půlnoci v kontejneru za
sběrným dvorem. Je celoročně volně pří-
stupný a využívaný. Není to o tom, že nepod-
porujeme ekologii a likvidaci bioodpadu, ale
chceme, aby byl systém funkční a plnil své

poslání – lidé se zbavili odpadu a ten se dále
využil. 
Vezměte si například popelnice na oleje, kam
lidé sice hází odpad, ale recyklační firma jej
nechce přebírat, protože navzdory návodům 
a upozorněním ho lidé vhazují nepřefiltrovaný
či ve špatných obalech. Pak není nutné mít
hnědé (žluté) popelnice, protože se z nich de
facto stává jen obarvená nádoba na jakýkoliv
odpad. Opět by bylo líbivé tyto popelnice dát
na každé kontejnerové stání a mít odfajfko-
váno z volebního programu, ale toto řešení by
bylo nezodpovědné a nic neřešící.

Ekonomika, poplatky
Pravidelné vyvážení odpadu z 250 kontejnerů
a stovek soukromých popelnic o celkovém ob-
jemu zhruba 2000 tun něco stojí. To „něco“ je
v Litomyšli celkem 9,8 milionu ročně, což zna-
mená 925 korun na osobu za kalendářní rok.
Je to hodně, nebo málo? Výše poplatku se v Li-
tomyšli počítá z reálných nákladů, které město
za svoz platí. Od celkových nákladů (mzdy,
technika,…) se odečtou příjmy z vytříděných
komodit (loni bohužel ceny klesly, tím pádem
i příjmy) a to se vydělí počtem obyvatel. Proto
místo 925 korun platíme za osobu 744 korun,
což je měsíčně 62 korun na občana, 14 týdně
a denně dvě koruny. Zdražování je vždy nepří-
jemné, ale v tomto případě bohužel zcela
nutné, pokud se máme o veřejné prostředky
starat jako řádní hospodáři, občas to s sebou
nese i nepopulární kroky.

Centrum města, úklid, sekání
Z odpovědí v anonymním dotazníku jsem si
podtrhl mnoho věcí. Jednou shrnující je násle-
dující prohlášení občana, v němž hodnotil
úklid města: „Potěmkinova vesnice, trávu na-
tíráte nazeleno pro turisty a místní máte
na háku.“ Centrum neuklízíme primárně pro
turisty, ale především kvůli místním. Těch tam
přece chodí více než turistů a chodí tam celo-
ročně. Na Smetanovo náměstí jsme hrdí, je
tam řada obchodů a snažíme se, aby toto „ob-
chodní centrum“ bylo reprezentativní. Stejně
tak mi přijde logické, že před Smetanovou Li-
tomyšlí (tam jezdí více turistů než místních,
uznávám) se uklízí centrum a přilehlé plochy.
Než k vám domů přijde návštěva, také si přece
uklidíte v obýváku a kuchyni. Přesto se Měst-
ské  služby  Litomyšl  navzdory  současné
personální situaci (devět zaměstnanců na ne-
schopence) snaží uklízet celé město a integro-
vané obce. Pokud bychom dělali věci pouze
pro turisty a „místní měli na háku“, tak bychom
v první řadě ani nedělali anonymní průzkum
toho, co si místní přejí zlepšit a nesnažili se
s jejich zpětnou vazbou pracovat. Beru, že má
řada lidí radnici, úřad a městské služby jako
povýšené a nepřátelské instituce, mrzí mě to
a myslím si, že naše práce za poslední roky
dokazuje naprostý opak. Pokud jsou někde
problémy, snažíme se je řešit.
Děkuji, přeji příjemně strávené léto a hlavně
zdraví po celý rok!

Daniel Brýdl, starosta

Proč to (neu)děláte?!
Odpověď starosty

Proč to
(neu)děláte?!
otázky 
a odpovědi na 
www.litomysl.cz

Město Litomyšl nabízí k prodeji

vilu Klára a přilehlé pozemky
Hledáme zájemce, kteří dají této historické budově nový smysl:

• Možná je přestavba, rekonstrukce či nová výstavba
• Projekt by měl mít přínos pro místní občany 
• Realizovatelné do konce roku 2026
• Vítězný projekt musí respektovat okolní architekturu i historický ráz lokality
• Minimální cena 6 000 000 Kč, příjem nabídek do 30. 9. 2021
• 10 let doba udržitelnosti projektu
• Vítěze odsouhlasí zastupitelstvo města
• Součástí smlouvy je právo zpětné koupě a další pojistky pro případ nedodržení 

stanovených podmínek

Kompletní informace k oznámení záměru prodeje vily Klára 
najdete na webu www.litomysl.cz/objekty_na_prodej, případně vám rád poradí 
Ing. Pavel Chadima, vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ Litomyšl, 
tel.: 461 653 370, 775 653 307, 
e-mail: pavel.chadima@litomysl.cz
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
Po 5. 7. MUDr. lékař interního odd.
Út 6. 7. MUDr. Sláma
So 10. 7. MUDr. Tišlerová
Ne 11. 7. MUDr. Tišlerová
So 17. 7. MUDr. Dejdarová
Ne 18. 7. MUDr. Jindrová
So 24. 7. MUDr. Novotná
Ne 25. 7. MUDr. Novotná
So 31. 7. MUDr. Jílek
Ne 1. 8. MUDr. Dejdarová
So 7. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 8. 8. MUDr. Novotná

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
Po 5. 6. MUDr. Pešková
Út 6. 7. MUDr. Pilařová
So 10. 7. MUDr. Mareš
Ne 11. 7. MUDr. Filová
So 17. 7. MUDr. Šíchová
Ne 18. 7. MUDr. Cacková
So 24. 7. MUDr. Filová
Ne 25. 7. MUDr. Švábová
So 31. 7. MUDr. Hájková
Ne 1. 8. MUDr. Filová
So 7. 8. MUDr. Kopecká
Ne 8. 8. MUDr. Mareš

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
Po 5. 6. U Slunce, tel. 461 612 678
Út 6. 7. U Slunce, tel. 461 612 678
So 10. 7. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 11. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 17. 7. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 18. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 24. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 25. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 31. 7. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 1. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 7. 8. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 8. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. 7. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
6. 7. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
10. – 11. 7. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
17. – 18. 7. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice čp. 184, tel. 461 634 157
24. – 25. 7. MDDr. Vlčková Barbora
J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
31. 7. – 1. 8. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
7. – 8. 8. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl Smetanovo n. 97, 461 614 569

Před domem U Rytířů v červnu
„zaparkoval“ parklet
Co to bylo za lavičky před domem U Rytířů?
Do konce června tam byl pro kolemjdoucí volně
přístupný parklet – plocha určená k setkávání.
Městská galerie v něm o víkendech pořádala
dílny, přístupný byl ale kdykoliv a komukoliv.
Parklet zabíral tři parkovací místa a kromě po-

skytnutí prostoru k setkávání bylo jeho hlavním
cílem podpořit veřejnou diskusi o využití veřej-
ného prostoru ve městech.
Litomyšl za zapůjčení parkletu neplatila žádné
nájemné, jde o iniciativu spolku Partnerství pro
městskou mobilitu. Po štaci v Litomyšli se par-
klet na konci června přesunul do Znojma. Pokud
vás téma dopravy a veřejných prostorů zajímá,
částečně jsme se jim věnovali v minulém díle in-
fokampaně Proč to (neu)děláte?! Kromě parko-
vání na Smetanově náměstí se v ní řešilo
například to, že město plánuje rozšíření poby-
tové zóny od obchodního domu Stratílek po bu-
dovu České spořitelny tak, aby se zvětšila
plocha pro chodce, ale neubylo parkovacích
míst na náměstí, pouze se zúží plocha mezi
parkováním a vozovkou.
Jak se vám parklet líbil? Ocenili byste jeho ná-
vrat? Na kontakty uvedené v tiráži nám můžete
poslat své postřehy, které předáme vedení
města. -az-

Lilie se umístila 
na 6. místě v republice
Litomyšlský zpravodaj Lilie se zúčastnil dru-
hého ročníku soutěže Radniční listy roku spo-
lečně s dalšími 169 periodiky měst a městských
částí nad 10 tisíc obyvatel. Hodnotilo se podle
10 kritérií zahrnujících mimo jiné grafické zpra-
cování, kvalitu textů, fotografií, obálky, obsaho-
vou rozmanitost, praktičnost, edukativnost či
přiměřenost politického obsahu. Litomyšlská
Lilie se umístila na prvním místě v Pardubickém
kraji a celkovém šestém místě v České repub-
lice. Za nejlepší městský zpravodaj v kategorii
největších českých municipalit komise soutěže
vybrala Radniční listy vydávané Městskou částí
Praha 3. Pomyslné stříbro si odnáší Brněnský
Metropolitan, bronz získal magazín Kladno.
Lilie v hodnocení získala 49 bodů z 50 možných,
organizátoři klání ocenili konzervativní design
i obsah samotný. „Co považujeme za skutečně
mimořádně vydařené, je nejen textové zpraco-
vání obsahu a volbu zajímavých témat, ale
především velmi originální nápady, které se
objevují napříč každým vydáním. Zpravodaj
vytváří vlastní infografiky, QR kódy, infoboxy,
a to vždy v jednotném designu. Zajímavé je -
a bohužel i v mnohem větších městech málokdy
vídané - že město používá sjednocené typogra-
fické postupy. Stejným písmem jsou psány jak
titulky ve zpravodaji, tak například názvy rubrik
webových stránek města. Přitom Litomyšl je

v kategorii této kategorii měst nad 10 tisíc oby-
vatel jen o dvě stovky osob nad spodní hranicí
tohoto kritéria - eviduje okolo 10 200 obyvatel.
Ze všech jedenácti měst Pardubického kraje po-
ráží i mnohem větší města především originali-
tou a jednotností,“ stojí v hodnotícím posudku.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem
našim spolupracovníkům za jejich pomoc,
ochotu a trpělivost. Dík patří nejenom tiskárně
H.R.G. a grafikovi Jiřímu Mělnickému, jenž se
stará o vizuál zpravodaje, ale také naší korek-
torce Ivaně Pulgretové, kolegům z Informačního
centra Litomyšl za jejich mravenčí práci neje-
nom na Kalendáři akcí a také vám, čtenářům
a přispěvatelům, kteří svými tipy, texty a dopisy
přispíváte k aktuálnosti Lilie i šíři obsahu. Bez
vás by Lilie nebyla tím, čím je. Doufáme, že nám
i v budoucnu zachováte svou přízeň a Lilie bude
i nadále na zhruba 28 stranách plná nejenom
redakčních textů, ale i vašich pozvánek, po-
střehů a výzev k zamyšlení. Děkujeme.
Více informací o soutěži a kompletní hodnocení
najdete na www.kvalikom.cz -mv-

Radniční listy roku 2021
1.   místo: Městská část Praha 3, 
    Radniční noviny, 50 bodů z 50
2.  místo: Statutární město Brno,
    Brněnský Metropolitan, 50 bodů z 50
3.  místo: Statutární město Kladno, Kladno, 
    50 bodů z 50
4. místo: Statutární město Ostrava,
    Radnice!!!, 49 bodů z 50
5.  místo: Statutární město Olomouc, 
    Olomoucké Listy, 49 bodů z 50
6.  místo: Město Litomyšl, 
    Lilie, 49 bodů z 50
7.  místo: Město Krupka, 
    Radnice Města Krupky, 49 bodů z 50
8. místo: Statutární město Jihlava,
    Ježkovy oči, 49 bodů z 50
9. místo: Statutární město Zlín,
    Magazín Zlín, 49 bodů z 50
10.místo: Statutární město Hradec Králové,

Radnice, 49 bodů z 50

Za jednotlivé kraje byla zveřejněna jen první místa

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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Hraný dokument ATA otevírá
bolestnou kapitolu české historie 
V pátek 2. července se v rámci festivalu Smeta-
nova Litomyšl uskutečnila premiéra hraného
dokumentu jménem ATA. Za snímkem stojí dvo-
jice spojená značkou 11:11 Production, a to reži-
sér Vít Mazánek a producent Lukáš Blažek. Díky
jejich společnému čtyřletému úsilí se na plátna
kin dostal snímek popisující nedávné dějiny naší
země. Film mapuje období vykonstruovaného
politického monstrprocesu, konaného v Lito-
myšli roku 1950, ve kterém bylo odsouzeno 24
lidí, převážně středoškolských studentů, k cel-
kovému trestu 220,5 let vězení.  
Vše začalo nevinně. Dva litomyšlští studenti,
Jan Pech a František Snopek, z klukovské nero-
zvážnosti roztrhali a poté do záchodu místního
gymnázia spláchli podobizny Stalina a Gott-
walda. Po udání tamního školníka se rozjela
kola vyšetřování, která semlela nejen oba zmí-
něné, ale i mnohé další. Zatýkání a výslechy se
staly politickým nástrojem komunistické strany

v jejím boji proti organizacím, jež jí odmítaly
poslušnost.   
Mezi zatčenými se tak ocitají členové místního
skauta, kteří nesouhlasí se svým zapojením
do Československého svazu mládeže, ale také
členové dalších „odbojných” organizací. Hlav-

Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst: 

Referent/ka odboru dopravy
Referent/ka oddělení
sociálně-právní ochrany dětí
Lhůta pro podání přihlášky: 
31. července / 15. srpna 2021
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Podrobnosti najdete na
www.litomysl.cz/mestsky_urad/volna_mista

Bližší informace:
Mgr. Miroslava Kubešová, personalistka, 
tel. 461 653 305, 775 653 305, 
e-mail: miroslava.kubesova@litomysl.cz

V průběhu loňského září a října
měli zájemci možnost ve Státním
okresním archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli zhlédnout výstavu o li-
tomyšlském rodáku, významném
historikovi, archiváři a kodikologovi
PhDr. Františku Hoffmannovi, CSc.
(1920–2015), kterou připravili ji-
hlavští archiváři a muzejníci (Lilie
9/2020, s. 16). Současně s přípra-
vou výstavy pracoval jihlavský ar-
chivář Mgr. Petr Dvořák na edici
Hoffmannových vzpomínek, které
se počátkem května díky spolu-
práci Masarykova ústavu a Archivu
Akademie věd ČR, v. v. i., Nakladatelství Lidové
noviny a Moravského zemského archivu v Brně
dočkaly knižní podoby. 
Značná, první, část vzpomínek je věnována
rodné Litomyšli, kde František strávil čtvrtsto-
letí svého života. V ní se věnuje rodině, studiu
na zdejším gymnáziu, sportu, svému návratu

do Litomyšle za války a následně
studiím v Praze. Další část vzpomí-
nek je věnována kariéře historika,
archiváře a kodikologa v Jihlavě
a Praze. Vedle vlastního vzpomín-
kového textu je v knize otisknuta
Legenda o svatém Vocáskovi, což
je beletristický pokus z počátku
50. let, který reflektuje dobovou
atmosféru a je parodií na vlád-
noucí ideologii. 
Vzpomínky, jakožto edice, jsou do-
plněny poznámkovým aparátem,
v kterém se editor pokusil ztoto-
žnit jmenované osoby či lokality.

V případě litomyšlských vzpomínek se na roz-
sáhlé rešeršní práci podíleli i archiváři litomyšl-
ského okresního archivu. 
Kniha, kterou vydalo Nakladatelství Lidové no-
viny, by mohla zaujmout nejednoho Litomyš-
lana. Michal Severa

Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu
litomyšlského rodáka Františka Hoffmanna

ním komunistickým úlovkem procesu je ale „při-
sluhovač Vatikánu”, rektor piaristické koleje v Li-
tomyšli František Ambrož Stříteský. Obviněním
byla velezrada. 
Celý proces se konal ve velice nepřátelské a zlo-
bou nabité atmosféře let padesátých. Školy, to-
várny, úřady i další organizace psaly dopisy
požadující pro mladé studenty trest nejvyšší,
davy lidí demonstrovaly před Smetanovým
domem, kde se proces odehrával, i přímo v jeho
zdech, a fanaticky se dožadovaly krve těchto
domnělých zrádců komunismu. Režim vše vy-
užil k propagandě, zasetí strachu i zbavení se
nepřátel. 
Společnost mladé republiky byla v padesátých
letech 20. století hrubě zkoušena zlem, jež se
zde šířilo. Touto zkouškou jsme jako národ mo-
rálně neprošli. Bylo by možné se odvolávat
na příkazy z Moskvy, temné zákoutí politiky
nebo komunisty, jako by to spáchal někdo cizí,
kdo nepatří mezi nás. Jenže tak to není, policisté
provádějící zatčení i výslechy, soudci, státní ža-
lobci, politici, důstojníci i další představitelé
státní moci podílející se na případu byli Češi.
Stejně tak davy dožadující se vysokých trestů
a kydající hnůj na hlavy mladých studentů byli
Češi, někteří z nich dodnes chodí svobodně uli-
cemi Litomyšle a s nostalgií vzpomínají na zašlé
časy. 
Proces s rektorem Stříteským a skupinou stu-
dentů souzených pro velezradu roku 1950 je
temnou skvrnou na tváři naší historie. My by-
chom na ni neměli zapomínat, stejně jako by-
chom si měli stále pamatovat to, co si jako lidé,
sami sobě, dokážeme udělat. O tom je doku-
ment ATA.     

Jiří Kalát, foto: archiv 11:11 Production

Nevyhazujte staré
časopisy do sběru!
Regionální muzeum v Litomyšli chystá na příští
rok velkou výstavu o časopisech pro děti a mlá-
dež od jejich počátků po začátek 90. let (období
Rakouska-Uherska a Československa). Jestli
máte doma staré Junáky, Punti, Mladé Hlasa-
tele, Rodokapsy, Pionýry, ABC, Čtyřlístky, Pify,
Mickey Mouse apod. a je vám líto je vyhodit
nebo se vám nechce je rozprodávat za pár
korun, přineste je do muzea. Vzácnější kusy od-
koupíme za rozumné ceny. Kontaktní osoba:
Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz.

Petr Chaloupka, foto: RML

Do tohoto vydání zpravodaje se nevešly násle-
dující texty: Pečovatelka domů z.s.; Památka
UNESCO v Kladrubech oslaví dva roky od zá-
pisu.  Přečíst  si  je  můžete  alespoň  na  webu
litomysl.cz. -red-

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Studenti gymnázia na Intel-ISEF
Letošní školní rok je opravdu výjimečný
ve všech směrech. Jedním z nich byla rozsáhlá
nominace našich studentů na prestižní meziná-
rodní soutěž Intel-ISEF 2021, která proběhla
v polovině května v USA. Letošní soutěžení však
z důvodu bezpečnosti proběhlo formou online.
Studenti se museli přihlásit do systému
v předepsaném čase a prezentovat svoji práci
kombinovaným způsobem v jazyce anglickém.
Každý z nich svůj projekt představil formou pre-
zentace a krátkého videa před 3 – 4 odbornými
komisemi. Následovaly dotazy, výtky, připo-
mínky a doporučení hodnotitelů. Je již tradicí, že
v hodnotitelské komisi bývají zastoupeni vyso-
koškolští profesoři, šéfové nejprestižnějších
světových inovativních firem a také nositelé
Nobelovy ceny.
Projekty, které si nominaci vysloužily, vznikají
primárně jako povinná ročníková práce. V letoš-

ním ročníku o Nobelovu cenu mladých tak letos
zabojovali Tereza Jaklová (septima) s projektem
Stanovení vybraných mastných kyselin v ma-
teřském mléce pomocí GC-FID (Assessment of
selected fatty acids using GC-FID), Daniel Tefr
(4.A) s projektem Vývoj hry Elenova (Develop-
ment of procedurally generated game from
scratch Elenova) a Matyáš Dezort (septima)
s projektem Měření prachových částic v Čisté
u Litomyšle (Measurement of particulate matter
in Čistá u Litomyšle). V rámci mimořádně velké
konkurence nedosáhli na medailová místa, ale
získali velký počet fanoušků a obdivovatelů. Re-
akce na jejich prezentace a videa byly mimo-
řádně silné a v řádu desítek pochvalných mailů. 
Nejlépe se zadařilo Matyáši Dezortovi, kterému
byla udělena speciální cena za inovaci Commu-
nity Innovation Award, ta je navíc spojena
s pěknou finanční odměnou. 
Letos jsme měli také zastoupení v paralelní
americké soutěži mezi juniory, tedy žáky mezi
6. – 9. ročníkem. Na soutěži Broadcom MAS-
TERS International 2021 nás srdnatě reprezen-
tovala Helenka Nimshausová ze sekundy. Ocitla
se tak mezi 25 nejlepšími projekty z celého
světa. Helenka soutěžila se svou prací Člověk
a sůl.
Výsledky našich studentů nejsou ojedinělé.
I letos to prokázali v podobě silného zastoupení
a nominací do soutěží SOČ a Věda a technika. 

Martina Kunderová, 
foto: Gymnázium A. Jiráska

Broadcom Masters International 2021
Ve dnech 17. až 20. května jsem se zúčastnila
online soutěže a také programu Broadcom
Masters International 2021. Ale abych nepřed-
bíhala...
Jsem studentka 2.P a ve svém projektu se za-
bývám problematikou soli. Během 14 dní jsem
měřila a zapisovala, kolik zkonzumuji soli, a po-
pisovala její vliv na lidské zdraví. Se svým pro-
jektem jsem se také účastnila Festivalu vědy
a techniky a do přihlašovacího formuláře jsem
napsala, že bych svůj projekt dokázala prezen-
tovat i v angličtině. Několik dní na to mi zavolala
moje třídní učitelka, paní Jaklová, a řekla, že mě
vybrali mezi 25 účastníků ze 27 států. Následo-
valo nekonečné vyplňování formulářů a dota-
zníků… Každý soutěžící měl poté za úkol natočit
video, ve kterém v krátkosti představuje svůj
projekt, ale také místo, kde bydlí, i svoje koníčky. 
V pondělí 17. května ve čtyři hodiny odpoledne
byl celý program zahájen první informační se-
znamovací schůzkou a hned následovala virtu-
ální prohlídka střediska NASA. V úterý jsme se
podívali do evropské organizace pro jaderný vý-
zkum CERN, také jsme poznali organizaci Paci-
fic Marine Mammal Center, která zachraňuje
mořské savce a bojuje s globálním problémem,

který se týká stále častějšího výskytu plastů
a mikroplastů ve světových oceánech. Byli jsme
rozděleni do čtyř týmů a na toto téma jsme
zpracovávali společný projekt. Ve středu jsme
navštívili Národní muzeum výpočetní techniky
ve Velké Británii. Součástí programu byla lekce
programování na internetové stránce CoSpaces
Edu. Za chvíli už nás čekal další program, a to
Národní přírodovědné muzeum, kde jsme se
dozvěděli spoustu nových věcí o dopadu klima-
tických změn na brambory. Posledním bodem
tohoto odpoledne bylo společné zpracovávání
projektu na téma „Jak chránit mořské živoči-
chy“. Ve čtvrtek, závěrečný den, jsme se podělili
s ostatními týmy o náš společný projekt
a v krátkosti každý představil ten svůj, za který
byl do Broadcom Masters International nomi-
nován. 
Potom už jen proběhla závěrečná řeč pořada-
telů a společná rozlučka, zvaná Circle Cere-
mony. A tak se celý náš týden uzavřel. Všichni
jsme si to užili, rozšířili svoje znalosti v oblasti
přírodních věd i jazykové dovednosti. Na celou
akci budeme rádi vzpomínat. :-)

Helena Nimshausová, 
žákyně sekundy Gymnázia A. Jiráska

Ohlédnutí
za uplynulým
školním rokem
Když jsme se loni v červnu před školou loučili,
říkali jsme si, jak náročný rok to kvůli jarní pan-
demii byl, a věřili jsme, že je vše za námi. Nikdo
nečekal, že další školní rok bude poznamenán
ještě daleko víc, že budeme muset zrušit ve-
škeré společné akce a že se budeme jeho vel-
kou část vídat jen přes obrazovky počítačů.
Pořádně naloženo měli všichni – žáci, rodiče
i učitelé. Všichni jsme se museli vypořádat
s novou situací, naučit se novým věcem, posu-
nout se. Obdivuji rodiče, kteří museli skloubit
svoji práci a zároveň obstarat všechno, co bylo
potřeba v souvislosti s výukou dětí z domova.
Obdivuji učitele, kteří se bleskově naučili použí-
vat nejrůznější aplikace a platformy, aby
i na dálku dokázali žáky zaujmout, názorně jim
vše vysvětlit a předat potřebné. U počítačů trá-
vili celé své dny a často i noci, aby vše opravili
a připravili se na další den. Obdivuji žáky, kteří
se museli stát v podstatě přes noc samostat-
nými a zodpovědnými. Nesmírně si cením toho,
že se mnohé děti i přes komplikace ještě zapo-
jily do různých soutěží a dělaly mnoho věcí nad
rámec povinností. O to víc mne těší, že dokázaly
nasbírat i řadu ocenění – ať už jsou to přední
místa v soutěžích Matematický klokan, Prezen-
tiáda, Nejlepší statistický plakát, Den Slunce
2021 nebo třeba Pangea či Svět očima dětí. Pro-
jektem STOP – Stop Té Otravné Pandemii doká-
zaly, že jim není dění kolem lhostejné a snaží se
v rámci svých možností přiložit ruku k dílu a po-
moci. To je pro mne signálem, že nejen dobře
vzděláváme, ale zároveň vychováváme lidi se
srdcem na správném místě, což je pro budouc-
nost důležité. 
Ráda bych nyní všem žákům, jejich rodičům
i učitelům poděkovala za odvedený kus práce
a popřála příjemné a odpočinkové léto. Na-
berme si síly, abychom se v září zase mohli
s chutí pustit do společné práce.

Miroslava Jirečková

Provoz školek přes letní prázdniny
Přes léto bude tradičně upraven provoz lito-
myšlských školek. Od 1. do 30. července bude
uzavřena MŠ Sedmikráska a v tomto termínu
bude pro děti otevřena pouze MŠ v Líbánkách,
následně se situace otočí a od 2. do 31. srpna
bude uzavřena MŠ v Líbánkách a fungovat bude
pouze MŠ Sedmikráska. Ve školkách bude do-
časně upravena i provozní doba, přes letní mě-
síce bude otevřeno od 6 do 16 hod. Více

aktuálních informací poskytne personál školek,
případně zaměstnankyně MěÚ Litomyšl na tel.
čísle 461 653 353. Vedení města děkuje 
za vstřícnost a pochopení. -az-

    1. 7. - 30. 7. 2. 8. - 31. 8.
MŠ Sedmikráska      zavřeno otevřeno
MŠ v Líbánkách       otevřeno zavřeno

Co potřebujeme zajistit:
• celodenní péči o paní s omezenou 

pohyblivostí, v rodinném domě s výtahem
• pomoc s oblékáním, přípravou jídla, 

podáním léků, pobytem na zahradě apod.

Můžeme Vám nabídnout:
• dobré finanční ohodnocení
• možnost bydlení přímo v domě v bytě 1+1
• možnost zaměstnání nebo jako brigáda

Nejedná se o celodenní nepřetržitou
péči, v případě bydliště v Litomyšli, 
je možné za ošetřovanou zajít
cca 3x denně na 1–2 hodiny. 
V případě zájmu je možné pracovat
pouze o víkendu.
Bližší informace na tel. 724 532 471

Hledáme
ošetřovatelku
pro domácí péči
v Litomyšli.
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Autorská čtení na Radničním dvorku
Srdečně vás zveme na červencová autorská
čtení na Radničním dvorku. 
Ve čtvrtek 15. 7. v 18 hodin se můžete těšit
na Pavla Hénika. Po jeho románové prvotině
Manekýni (osobité vyprávění, ve kterém není
nouze o drahé outfity, plastikami vyspravená
těla a rázovité sexuální scény) následoval dys-
topický thriller Korporac€. (Obraz společnosti,
v níž jsou nůžky otevřeny tak moc, až z toho

mrazí. Jedná se o jakési „sociální sci-fi“, které
vede k zamyšlení, jakým směrem se může naše
evropská společnost v nejbližších letech ubírat.)
Třetí knihou je Brrrnění (téma měkkých drog
v prostředí brněnských vysokoškolských kolejí
v polovině devadesátých let). Letos v květnu
vyšla jeho nejnovější kniha KON$PIRACE.
Ve čtvrtek 29. 7. v 18 hodin se setkáme se spi-
sovatelkou a historičkou Marií Mackovou,

„Deskohraní“ na
Radničním dvorku
Srdečně vás zveme na červencové „Desko-
hraní“ na Radničním dvorku za knihovnou, které
se uskuteční v úterý 13. 7. a 20. 7. od 13 do 16
hodin. K dispozici budou osvědčené hry i herní
novinky pro malé i velké hráče, hry pro jednoho,
pro dva i rodinné. „Deskohraní“ proběhne pouze
za příznivého počasí. Monika Horáková

Pozvánka do kina v červenci
Po znovuotevření kin se s nabídkou premiéro-
vých titulů doslova roztrhl pytel. Dlouho očeká-
vaná česká novinka Matky je naplánovaná hned
na začátek července. Snímek je skvěle obsa-
zený a už úvodní ukázky naznačují, že půjde
o vtipnou romantickou komedii. Pro milovníky
vůně benzínu a rychlých kol pak máme připra-
veno už deváté pokračování populární série
Rychle a zběsile, kde nebude nouze o megalo-
manské akční scény, drifty a honičky. Fanoušky
marvelovských komiksů určitě potěší nasazení
Black Widow se Scarlett Johansson v hlavní roli
tajné agentky. Akčních filmů se urodilo opravdu
hodně, důkazem je i Zabijákova žena & body-
guard, akční komedie, v níž Samuel L. Jackson,
Ryan Reynolds a Salma Hayek tvoří nesourodou

trojku parťáků. Překvapením v tuzemském ryb-
níčku je film Ubal a zmiz, česká gangsterská ko-
medie odehrávající se v průběhu jednoho
šíleného dne a noci. Tato novinka odkazuje
na britskou školu filmů Guye Ritchieho a uvidí
se, jestli tyto ambice naplní. Pro malé diváky
jsme připravili několik premiérových animova-
ných pohádek: Divoký Spirit, Raya a drak, Ma-
xinožka 2 a Králíček Petr bere do zaječích.
Nesmíme zapomenout na rodinný film, vyprá-
věný očima psího tuláka, Gump – pes, který na-
učil lidi žít natočený podle úspěšné knižní
předlohy. Distributor Aerofilms oprášil zlatý kle-
not kinematografie – tři černobílé grotesky
Charlieho Chaplina a my vám přinášíme dvě
z nich: Cirkus a Psí život. Zajímavostí je, že
všechny filmy doprovází nový hudební podkres
v podání trumpetisty Laca Décziho, hudebnice
Muchy nebo beatboxera Nastyho. Pro letošní
léto jsme si nachystali i jednu programovou no-
vinku – Hororový víkend. Na sobotu 10. srpna je
pro ty, co se rádi bojí, připravena speciální noční
projekce dvou nových hororů: Zvrácená a třetí
pokračování série V zajetí démonů, v neděli
v rámci letního kina pak navazuje oceňovaný
horor/thriller Neviditelný. Kompletní filmovou
nabídku Kina Sokol najdete na stránkách
www.kinolitomysl.cz, kde si můžete rezervo-
vat/zakoupit lístky online z pohodlí domova.

Dita Konečná

Oslava komorní hudby a její interpretace
již po šestnácté v Litomyšli
Teprve na prvním večerním koncertě budeme
věřit, že jsme v Litomyšli a můžeme žít 11 dní
hudbou a těšit se z krásných zážitků, o které se
chceme podělit se všemi našimi přáteli a fanou-
šky, kteří jsou tu doma. Čeká vás opět 10 komor-
ních koncertů jako přehlídka interpretačních
mágů, kteří jsou známi na mnoha místech všech
poledníků a rovnoběžek.
Přijíždíme tentokrát o týden později, a tak za-
hájíme netradičně 13. 7. přímo ve velkém sále
Smetanova domu koncertem houslistů Ivana
a Michaely Štrausovými a klavíristy Miroslava
Sekery, jejichž program přinese i několik pře-
kvapení. Na druhém koncertě uslyšíte další
stálice našich koncertů – houslistu Leoše Če-
pického, violoncellistu Michala Kaňku a klaví-
ristu Marka Kozáka a skladby Brahmse,
Beethovena a Dvořáka. Třetí koncert 15. 7. bude
patřit kontrabasistovi Petru Riesovi, klavíristce
Janě Vychodilové a také Petrovu litomyšlskému
studentovi interpretačních kurzů Danielu Rada-
novičovi. Teprve na čtvrtý koncert přejdeme
do krásného kostela Povýšení sv. Kříže, kam se
vejde Komorní orchestr Jaroslava Kociána s di-

rigentem Bohuslavem Mimrou a sólisty - hous-
listou Matoušem Pěruškou a violoncellistkou
Kristinou Vocetkovou. Na druhém koncertě
v kostele 17. 7. přivítáme mezi sebou poprvé Wi-
hanovo kvarteto s violoncellistou Janem Zeme-
nem a poslechneme si také nebeský kvintet
F. Schuberta. Další koncert v neděli 18. 7. bude
patřit rodině Pěruškových a jejich hostům a vrá-
tíme se opět do Smetanova domu, kde zazní
dva krásné sextety A. Dvořáka a P. I. Čajkov-
ského. Další soubor uslyšíme v Litomyšli poprvé
– v pondělí 19. 7. máme možnost poznat Kalli-
opé Trio Prague, které zahraje tria L. van Bee-
thovena a F. Mendelssohna – Bartholdyho. Další
koncert bude patřit violoncellistu Markovi Jerie
a po přestávce houslistu Čeňkovi Pavlíkovi,
s oběma bude spolupracovat klavírista Miroslav
Sekera. A už jsme se dostali ke dvěma tradičním
a velmi očekávaným koncertům – Závěrečnému
koncertu účastníků našich mezinárodních inter-
pretačních kurzů a večeru HuHu neboli Humor
v Hudbě. Všechny koncerty začínají ve 20 hodin.
Těšíme se na společné setkávání ! 
    Eva Štrausová

Příměstský 
tábor Pestrý 
7. – 9. července
Hurá, jsou tu opět prázdniny! I letos jsme
ve spolupráci se Střediskem volného času Lito-
myšl pro vaše děti připravili letní příměstský
tábor. Navštívíme naše aktuální výstavy, zahra-
jeme si hry našich babiček a dědečků a nebude
chybět oblíbené tvoření v muzejním ateliéru.
Bude to opravdu „pestrý“ týden! Více informací
k táboru naleznete na webových stránkách
http://svc.litomysl.cz. Těšíme se na vás!

Renata Kmošková

Bohoslužba
na svátek mistra
Jana Husa
Na státní svátek připomínající výročí upálení če-
ského reformátora M. Jana Husa se v úterý
6. července opět sejdeme pod rozkvetlými li-
pami na Toulovcově náměstí v Litomyšli k eku-
menické bohoslužbě. Abychom se nedostali
do kolize s programy Smetanovy Litomyšle,
bude to letos o hodinu dříve než v minulých le-
tech, tedy v 9 hodin ráno. Pořad bohoslužby
tentokrát připraví společenství Církve bratrské
a budou se na ní jako vždy podílet i duchovní
ostatních církví, které v Litomyšli působí. K za-
myšlení nejen nad tím, co pro M. Jana Husa zna-
menalo setkání s živou pravdou zosobněnou
v Ježíši Kristu, ale i nad tím, co znamená dnes
pro nás, vás srdečně zve za všechny litomyšlské
duchovní Štěpán Klásek

Pohodelský minifest
Po dvouleté pauze se konečně můžeme těšit
na Pohodelský minifest, který se uskuteční 24.
července za kulturním domem v Pohodlí. Areál
bude otevřen již od 16 hod. a první kapela začne
hrát v 17 hodin. Těšit se můžete na Dirty way,
Revoluci, Horkou krev, Regen a nebo AC/DC re-
vival. Občerstvení je zajištěno a s ním i dopro-
vodný program. Těšíme se na vás.
    Za SDH Pohodlí Petra Vacková 

autorkou tří skvělých historických detektivek –
Příběh vzácné tabatěrky, Příběh staré šperkov-
nice a Příběh falešného copu. Ve svých detek-
tivkách dokáže skvěle spojit své znalosti dějin
a regionu s poutavým příběhem. Jejich děj za-
sadila do Králík 19. století. Mají trošku neobvy-
klého hlavního hrdinu - geniálního detektiva,
kterým není četník ani policista, ale úředník fi-
nanční stráže. Právem se jí přezdívá „ústecká
Agatha Christie“ nebo také „Agatha z Hylvát“.

Iva Pekníková



v Litomyšli v červenci 2021
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

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 16.00 Komentovaná prohlídka historického jádra Litomyšle - s kvalifikovaným průvodcem • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161
17.00 Váchalovské kouzlení s papírem - výtvarná dílna, nutná rezervace předem, 400 Kč • Portmoneum tel. 777 840 425
18.00 TPP: Jak Tonda léčil... / Pavel Čadek - Divadlo Andromeda uvede pohádku pro děti, od 19.30 koncert, zdarma • Toulovcovo nám. 
19.00 SL: Bedřich Smetana: Má vlast - koncert, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
21.00 ATA - premiéra dokumentárního filmu o vykonstruovaném litomyšlském monstrprocesu • Klášterní zahrady
22.00 SL: Jazzová jízda v jízdárně - koncert, 390 - 590 Kč • zámecká jízdárna tel. 461 616 070

3. 7. So 10.00-18.00 V duchnách s Divadlem Drak, Lidušky na zkoušku a Deskoherna - pohádka (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. 461 612 161
13.00 Martin Dräger - vernisáž výstavy • Augustova tiskárna (Šantovo nám.) tel. 461 612 575
14.00   Plán B – vernisáž open air výstavy • dětské hřiště Vodní valy tel. 461 614 765
14.00 a 17.30 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. 461 616 070
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 • zámecký pivovar tel. 461 612 575
19.00 Tři hluchá ucha - country večer • FotbalPark na Primátorské hrázi tel. 777 822 183
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. 461 616 070
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 - pohádka (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. 461 612 161
14.00 SL: František Xaver Brixi: Missa Dominicalis - mše s Mons. Tomášem Halíkem, zdarma • Piaristický chrám a Klášterní zahrady
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

5. 7. Po 10.00-18.00 V duchnách s Divadlem Drak, Lidušky na zkoušku a Deskoherna - pohádka (10.00), hudební dílna a deskové hry • Klášterní zahrady
10.30 SL: Má vlast - Ivo Kahánek & Miroslav Sekera - koncert, 390 - 590 Kč • Zámecké návrší tel. 461 616 070
11.00 Komentovaná prohlídka města - s průvodcem, začátek prohlídky v infostánku • Klášterní zahrady tel. 461 612 161
14.00 Český rozhlas Pardubice: Živě ze SL - rozhlasoví moderátoři zvou do živého vysílání festivalové hosty • Klášterní zahrady
15.00 SL: Collegium 1704 - Perly českého baroka - duchovní kantáta, 290 - 690 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 616 070
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 návrší tel. 461 616 070
21.00 Večerní klasika: Štěpánovo kvinteto - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575

6. 7. Út 9.00 Ekumenická bohoslužba na památku Mistra Jana Husa - setkání pod rozkvetlými lipami • Toulovcovo nám. tel. 724 704 977
10.00-18.00 V duchnách s Divadlem Drak, Lidušky na zkoušku a Deskoherna - pohádka (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. 461 616 070
11.00 Komentovaná prohlídka města - s průvodcem, začátek prohlídky v infostánku • Klášterní zahrady tel. 461 612 161
14.00 SL: Český hornový sbor - koncert, 190 - 590 Kč • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 616 070
14.00 Workshop s Losers Cirque Company - workshop, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
14.30 Na piknik s KlasikouPlus: A. 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. 461 616 070

7. 7. St 17.00 SL: Leoš Janáček: Zápisník zmizelého - intimní drama, 190 - 590 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 616 070
18.30 Voila - kombinace twistu, šansonu a swingu pro léto jako stvořená, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
20.00 SL: Simona Šaturová & Petr Nekoranec Gala - koncert, 590 - 790 Kč • Smetanův dům tel. 461 616 070

8. 7. Čt 17.30 SL: Křest svaté Ludmily - koncert duchovní sborové tvorby, 190 - 590 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 616 070
19.00 Miloň Čepelka & 6 NaChodníku - program plný hudby a poezie, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
21.00 SL: Antonín Dvořák: Rusalka - pohádková opera o třech dějstvích, 790 - 1190 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

9. 7. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historického jádra Litomyšle - s kvalifikovaným průvodcem • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161
17.00 Varhanní koncert Pavla Svobody - koncert, 190 - 590 Kč • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 616 070
18.00 TPP: Lupínci a Rarášinka, BlueGate - Jana Vaculíková uvede pohádku pro děti, od 19.30 koncert, zdarma • Toulovcovo nám.
21.00 SL: Antonín Dvořák: Rusalka - pohádková opera o třech dějstvích, 790 - 1190 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070



10. 7. So 10.00-18.00 V duchnách s Divadlem Drak, Lidušky na zkoušku a Deskoherna - pohádka (10.00), hudební dílna a deskové hry • Klášterní zahrady
11.00 Komentovaná prohlídka města - s průvodcem, začátek prohlídky v infostánku • Klášterní zahrady tel. 461 612 161
14.00 Martin Bureš - kytarista kouzlící s looperem a kytarovými efekty, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
15.00 Bratři v Tricku - Malíři - novocirkusové představení, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
15.30 Brigita a Štěpán - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
16.00 SL: Pavel Haas Quartet - koncert, 390 - 690 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 616 070
17.00 Brass Avenue - dechový showband s koncertem světových hitů, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
17.00 Dou NaBoso - koncert, 1 kontrabas + 2 kytary = 3 energické ženy na terasách Bůůů café • Bůůů café tel. 776 032 506
18.00 Bratři v Tricku - Prasečí cirkus - veselé novocirkusové představení, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
19.00 Banda di Feste - Big Band Pardubické konzervatoře se smrští swingu a funky, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
19.00 Pendl – koncert, 100 Kč • Primátorská hráz - Fotbalpark Litomyšl na Primátorské hrázi tel. 777 822 183
21.00 SL: Bedřich Smetana: Hubička - premiéra nové inscenace opery, 790 - 1190 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
21.00 Večerní klasika: Zuzana Kopřivová - písňový recitál, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575

11. 7. Ne 10.00-18.00 V duchnách s Divadlem Drak, Lidušky na zkoušku a Deskoherna - pohádka (10.00), hudební dílna a deskové hry • Klášterní zahrady
11.00 SL: Klavírní matiné Matyáše Nováka - koncert, 390 - 590 Kč • zámecká jízdárna tel. 461 616 070
11.00 Komentovaná prohlídka města - s průvodcem, začátek prohlídky v infostánku • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
14.00 SL: Když chrám rozezní žestě - koncert, 190 - 590 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže s kolejí tel. 461 616 070
14.00 The Rhythm trio Terezy Kopecké - buskerské trio vynikající stepařky a dvou muzikantských kamarádů, zdarma • Klášterní zahrady
14.30 Na piknik s KlasikouPlus: Jan a Eva Piknovi - debata, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
15.30 Harafica - uherskohradišťská cimbálovka plná mladých muzikantů, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
16.30 The Rhythm trio Terezy Kopecké - pokračování koncertu se stepařským workshopem • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
18.00 Aneta Langerová - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
20.00 SL: Velké finále - Olé! - koncert, 990 - 1490 Kč • Zámek Litomyšl tel. 461 616 070
20.00 Velké finále - Olé! - přímý přenos závěrečného koncertu festivualu SL, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 575

13. 7. Út 9.00-17.00 Osobní konzultace - Ilona Regina Grimová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
13.00 Deskohraní - osvědčené hry i herní novinky pro malé i velké hráče • Městská knihovna - radniční dvorek tel. 461 612 068
20.00 I. Štraus, M. Štrausová, M. Sekera - koncert SPKH, housle a klavír (Vivaldi, Beethoven, Smetana, Martinů) • Smetanův dům

14. 7. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: The Cousins - koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • letní scéna v parku u Smetanova domu
20.00 L. Čepický, M. Kaňka, M. Kozák - koncert SPKH, housle/violoncello/klavír, (Brahms, Dvořák, Beethoven) • Smetanův dům

15. 7. Čt 18.00 Autorské čtení: Pavel Hénik - vystudovaný lesní inženýr se vydal na spisovatelskou dráhu • městská knihovna - radniční dvorek
18.00 Komentovaná prohlídka venkovní výstavy Plán B - sochy a objekty předních českých umělců a umělkyň • vchod do Klášter. zahrad
20.00 P. Ries, J. Vychodilová, D. Radanovič - koncert SPKH, kontrabas/klavír (Benda, Schumann, Sluka, Anderson) • Smetanův dům

16. 7. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historického jádra Litomyšle - s kvalifikovaným průvodcem • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161
18.00 TPP: Jak víla Modrovláska... /K. Steinerová & Her Swing Boys - pohádka pro děti, od 19.30 koncert, zdarma • Toulovcovo nám.
20.00 Komorní orchestr Jaroslava Kociana - koncert SPKH (Händel, Bach Mozart, Dvořák, Vivaldi) • Kostel Povýšení sv. Kříže

17. 7. So 8.00-11.00 Bleší trhy a Větrání šatníků - charitativní trh pro všechny, více info na novotna@generace89.cz • Toulovcovo náměstí
11.00 Komentovaná prohlídka historického jádra Litomyšle - s kvalifikovaným průvodcem • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161
19.00 Z- Band – koncert • Fotbalpark Litomyšl na Primátorské hrázi tel. 777 822 183
20.00 Wihanovo kvarteto a Jan Zemen - koncert SPKH, violoncello (Suk, Schubert) • Kostel Povýšení sv. Kříže
20.00  Leoš Mareš: Staré Pecky – jedinečná giga show s hosty (P. Hezucký, Queenie, Standa Hložek,…), 990 Kč • I. zámecké nádvoří tel. 733 104 752

18. 7. Ne 20.00 Rodina Pěruškových a hosté - koncert SPKH (Dvořák, Čajkovskij) • Smetanův dům
19. 7. Po 20.00 Kalliopé Trio Prague - koncert SPKH (Beehtoven, Mendelssohn-Bartholdy) • Smetanův dům
20. 7. Út 13.00 Deskohraní - osvědčené hry i herní novinky pro malé i velké hráče • městská knihovna - radniční dvorek tel. 461 612 068

20.00 M. Jerie, Č. Pavlík, M. Sekara - koncert, violoncello/housle/klavír (Čajkovskij, Arutjuan, Dvořák, Debussy, Smetana) • Smetanův dům
21. 7. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: minus123minut - koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný •  letní scéna v parku u Smetanova domu

20.00 Závěrečný koncert účastníků - 48. ročník Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů • Smetanův dům
22. 7. Čt 17.00 Swap / udržitelná domácnost - přijďte si k nám vyměnit kvásek, žížaly, tibi krystaly, kombuchu nebo třeba obaly • dvorek domu U Rytířů 

19.00 Komentovaná prohlídka venkovní výstavy Plán B -  sochy a objekty předních českých umělců a umělkyň • vchod do Klášter. zahrad
20.00 HuHu koncert - humor v hudbě - pořad v rámci Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy • Smetanův dům
20.30 Arakain a Lucie Bílá: Koncert pod hvězdami - koncert české metalové kapely a zpěvačky Lucie Bílé, 699 Kč • první zámecké nádvoří
20.30 Večer s galerií: Hon za utopií - filmová projekce dokumentu v rámci projektu „Promítej i ty!“ • dvorek domu U Rytířů tel. 461 614 765

23. 7. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historického jádra Litomyšle - s kvalifikovaným průvodcem • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161
18.00 TPP: Princezna hádala... / František Nedvěd ml. & Country do pohody - pohádka pro děti, od 19.30 koncert • Toulovcovo nám.

24. 7. So 10.00 Silný imunitní systém - přednáška MUDr. Davida Freje, 190 Kč • zámecký pivovar tel. 739 018 692
11.00 Komentovaná prohlídka historického jádra Litomyšle - s kvalifikovaným průvodcem • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161
11.15 Štěstí, hledání ztraceného grálu - přednáší Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, Csc., 190 Kč • zámecký pivovar tel. 739 018 692
13.00 Tajemné fenomény - přednáška spisovatele a scénáristy PhDr. Arnošta Vašíčka, 190 Kč • zámecký pivovar tel. 739 018 692
17.00 Pohodelský minifest - hudební festival (Dirty Way, Revoluce, Horká krev, Regen, AC/DC revival), 100 Kč • areál za Kulturní dům na Pohodlí
18.00-22.00 Jak Valdštejnové dražili zámek - hrané večerní prohlídky interiérů zámku (18.00, 19.00, 20.00, 21.00) • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067
19.00 Mother's Angels – koncert • Fotbalpark Litomyšl na Primátorské hrázi tel. 777 822 183

26. 7. Po 10.00 Pastelový svět aneb Až budu tvrdě spát, přijdu se na sebe podívat - výtvarná dílna, 400 Kč • Portmoneum tel. 777 840 425
27. 7. Út 19.00 Prázdninová lehátková vyhlídka u saletu - se skupinou Unotrio, zdarma • Francouzská zámecká zahrada tel. 461 653 311
28. 7. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: The Kredenc revival CCR - koncert, občerstvení zajištěno, zdarma • letní scéna v parku u Smetanova domu
29. 7. Čt 18.00 Autorské čtení: Marie Macková - autorka tří skvělých historických detektivek • městská knihovna - radniční dvorek tel. 461 612 068
30. 7. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historického jádra Litomyšle - s kvalifikovaným průvodcem • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161

18.00 TPP: Mikulkovy pohádky / Topinqui, Hlasy ve tmě - Divadlo Elf uvede pohádku pro děti, od 19.30 koncert, zdarma • Toulovcovo nám.
31. 7. So 10.00-22.00 Litomyšlský pivní festiválek - živá hudební vystoupení, pivní rozmanitost, občerstvení, zdarma • Toulovcovo nám. tel. 776 887 719

11.00 Komentovaná prohlídka historického jádra Litomyšle - s kvalifikovaným průvodcem • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161
17.00 Časy mezi Časy - vernisáž výstavy • dům U Rytířů - Městská galerie Litomyšl tel. 461 614 765

1. 8. Ne 9.00-16.00 Zámek za Thurn Taxisů - zpřístupnění nové prohlídkové trasy • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067
4. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Věneband + host - koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • letní scéna v parku u Smetanova domu
5. 8. Čt 19.00 Čechomor: Kooperativa Tour 33 radostí života - open air koncert, 590 Kč • I. zámecké nádvoří

Vysvětlivky:
SL - Národní festival Smetanova Litomyšl 2021
TPP - Toulovcovy prázdninové pátky
SPKH - Setkání přátel komorní hudby a Interpretační kurzy 2021



od 1. 7. do 11. 7.                   Dvě setkání s Picassem - výstava, Pablo Picasso ze sbírek Galerie Zdeněk Sklenář • Galerie Zdeněk Sklenář • denně 11.00 - 20.00
od 3. 7. do 30. 8.                Plán B - open air výstava • veřejná prostranství v Litomyšli
od 4. 7. do 20. 7.                Výtvarná sekce Stipendijní Akademie MenART - výstava ojedinělého výstupu • zámecký pivovar • denně 10.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00
od 4. 7. do 18. 7.                 Martin Dräger - výstava • Augustova tiskárna (Šantovo nám.) •  denně 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 
od 1. 8. do 10. 10.               Časy mezi Časy - výstava Veroniky Šrek Bromové • dům U Rytířů • Út - Ne 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
od 7. 8.  do 26. 9.                Jaroslav Plocek: Vítejte na vernisáži! - výstava fotografií, denně • Galerie Pakosta (StreetGallery)
do 25. 7.                              Příběhy z obrazů Josefa Voleského - výstava o akademickém malíři meziválečné Litomyšle • dům U Rytířů • Út – Ne 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
do 31. 7.                               Barbizonci versus Haushoferova škola - výstava • Galerie Kroupa • Po - Pá 9.00 - 12.30 a 13.00 - 17.00
do 1. 8.                                Andrea Stašková: Světlo dává tvar - výstava • Galerie Pakosta (StreetGallery) • denně
do 15. 8.                              Iva Hüttnerová: Obrázky - výstava olejů, která vás přenese do „starých dobrých časů“ • Regionální muzeum v Litomyšli • Út - Ne 9.00 - 17.00
do 28. 8.              Eva Kmentová, Olbram Zoubek: Lidská důstojnost - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • do 11. 7. denně 10.00 – 17.00, od 15. 7. Čt-Ne 10 - 17 
do 5. 9.                                Pačinkův Aplaus - výstava • Hotel Aplaus, zahrada Augustovy tiskárny, Francouzská zámecká zahrada • denně 11.00 - 17.00
do 12. 9.                     Dracula a ti druzí - výstava o děsivé historii představí reálné postavy z dávné minulosti toužící po lidské krvi • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Ne 9–17
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
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
do 3. 10.                              Augustova tiskárna - její historie i budoucnost - výstava  • Augustova tiskárna (Šantovo nám.) • denně 8.00 - 20.00
do 17. 1. ´22                          Jindřich Pevný: 60 - výstava • Galerie v Antik Hotelu Sofia • denně
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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
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
St, Čt, Pá 7., 8., 9. 7.  Rychle a zběsile 9 - film USA, akční/krimi/dobrodružný, 145 min, 130 Kč
So 10. 7.  od 19.00  Zvrácená - film USA, horor/mysteriózní, 100 min, titulky, 100 Kč
So 10. 7.  od 21.30  V zajetí démonů: Na ďáblův příkaz - film USA, horor/mysteriózní, 115 min, titulky, 130 Kč
St 14. 7.  Ubal a zmiz - film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
Čt 15. 7.  od 17.00  Kino pro seniory: 3Bobule - film ČR, komedie, 100 min, 70 Kč
Čt, Pá 15., 16. 7.  Black Widow - film USA, akční/dobrodružný, 135 min, titulky, 130 Kč
So 17. 7.  Black Widow ve 3D - film USA, akční/dobrodružný, 135 min, titulky, 150 Kč
St, Čt 21., 22. 7.  Zkrať to, zlato - film Austrálie, komedie/romantický, 90 min, titulky, 120 Kč
Pá, So 23., 24. 7.  Zabijákova žena & bodyguard - film USA, akční/thriller/komedie, 100 min, titulky, 130 Kč
St 28. 7.  Čas - film USA, thriller/horor, 120 min, titulky, 120 Kč
Čt 29. 7.  Filmový klub: Charlie Chaplin: Cirkus + Psí život - film USA, komedie, 90 min, 80 Kč
Pá, So 30., 31. 7. od 17.00 a 19.30  Gump: Pes, který naučil lidi žít - film ČR, rodinný, 90 min, 140 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  3., 4. 7.  Divoký spirit - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 90 min, 130 Kč
So, Ne 10., 11. 7. Tom & Jerry - film USA, animovaný/komedie/dobrodružný, 100 min, 120 Kč 
So, Ne 17., 18. 7.  Maxinožka 2 - film Belgie/Francie, animovaný/rodinný, 90 min, 120 Kč
So, Ne 24., 25. 7.  Raya a drak - film USA, animovaný/komedie/rodinný/dobrodružný, 110 min, 120 Kč

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU
Ne  4. 7. od 21.30  Chlap na střídačku - film ČR, komedie, 110 min, 70 Kč
Ne 11. 7. od 21.15  Neviditelný - film USA, thriller/horor, 125 min, 70 Kč
Ne 18. 7. od 21.15  Palm Springs - film USA, komedie/romantický, 90 min, titulky, 70 Kč
Ne 25. 7. od 21.00  Jak vycvičit draka 3 - film USA, animovaný/komedie/rodinný, 105 min, 70 Kč
Ne 8. 8. od 21.00 Bourák - film ČR, komedie, 115 min, 70 Kč

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ, SMETANOVO NÁMĚSTÍ Začátky promítání od 21.00
Ne  1. 8. 3Bobule - film ČR, komedie, 101 min, dobrovolné vstupné
Po  2. 8.   Havel - film ČR, drama/životopisný, 105 min, vstupné dobrovolné
Út  3. 8.   Meky - film ČR, dokumentární/životopisný, 80 min, vstupné dobrovolné
St  4. 8.  Mlsné medvědí příběhy - film ČR, animovaný/rodinný/povídkový, 45 min, vstupné dobrovolné
Čt  5. 8.  film bude vybrán, zatím je to překvapení

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

VÝSTAVY

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

od 1. 7. do 11. 7. Festivalové zahrady - doprovodná scéna festivalu Smetanova Litomyšl • Klášterní zahrady
od 10. 7. do 11. 7. Borůvkové hody - Borůvkové speciality na sladko i na slano • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 15. 7. do 31. 8. Mimořádné zpřístupnění zámecké věže • Zámek Litomyšl • denně 9.00 - 16.00
od 24. 7. do 25. 7. Windsurf - paddleboard kemp - dvoudenní kurz pro začátečníky a mírně pokročilé • Areál vodních sportů Velký Košíř
od 24. 7. do 25. 7. Astrovíkend - Dny tajemna a zdraví - program esoterického festivalu na www.astrovikend.cz • Zámecké návrší • So 9.00-18.00, Ne 10.00-17.00
od 31. 7. do 1. 8. Windsurf - paddleboard kemp - dvoudenní kurz pro začátečníky a mírně pokročilé • Areál vodních sportů Velký Košíř

VÍCEDENNÍ AKCE



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 9.00-16.00 Út-Ne 9.00-17.30

Nabídka infocentra: předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl, Arakain, Čechomor, Chinaski (vše 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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       4. 7.                          Špunti na vodě – letní kino • u sokolovny • 21.30
                                   17. 7. – 18. 7.         Borovská pouť
BYSTRÉ                        2. – 3. 7.                 Letní kino • 21.30
                                   4. – 7. 8.                Řezbářské symposium – podrobné info o programu na  www.bystre.cz a Facebook město Bystré
                                             červenec – srpen Výstava velkoformátových fotografií Fotoklubu Vysočina – vždy v provozní době IC • informační centrum
DOLNÍ ÚJEZD                3. 7.                         Benátská noc – hraje kapela Epicentrum • areál SDH
                                   16. 7.                        3Bobule – letní kino • areál koupaliště • 21.30
                                             17. 7.                       Italská I • areál SDH
                                             30. 7.                       Přes prsty – letní kino • areál koupaliště • 21.30
                                   31. 7.                       Letní zábava s Dj Alíkem • areál SDH
JEDLOVÁ                              17. 9.                       „Jedlovská muzikální tradice“ – koncert kapel Wohnout, Arakain a Paní věší prádlo • na fotbalovém hřišti 
LUBNÁ                                 30. 7. 19.00           Štěstí je krásná věc – letní kino Lubná  • letní areál • 19.00
POLIČKA                             30. 7.                     Prago Union + hosté •  park u hradeb
                                   31. 7. – 1. 8.       Divadelní pouť na hradě Svojanově 
SEBRANICE                       25. 7. 15.00            Anenská pouť na Vysokém Lese – mše svatá, poté sousedské posezení s harmonikami 
SVOJANOV                         25. 7.                      Pouť u Majdalenky 
                                   celé prázdniny  Kouzlo přírody a Svojanova p. Jany Svobodové – výstava • na radnici 

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          1. 7. – 30. 9.       Letní soutěžní hra pro rodiny s dětmi a lvem Gustíkem –do Hradce a na Hradecko Gustík pozve každé děcko
CHEB                           23. – 24. 7.          Letní bláznění v Chebu – festival pouličního divadla a nového cirkusu v Krajince
JINDŘICHŮV HRADEC     31. 7.                       Robinson Crusoe – muzikál na státním hradu a zámku v Jindřichově Hradce, Daniel Hůlka v hlavní roli muzikálu Divadla na Maninách
KUTNÁ HORA                    25. – 28. 7.         Kinematograf Bratří Čadíků – promítání českých filmů pod širým nebem
POLIČKA                      23. – 24. 7            Colour Meeting Polička – multikulturní festival v jedinečném prostředí poličského parku u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, aj.
TELČ                                     30. 7. – 15. 8.     Prázdniny v Telči a Parní léto – koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy, jízdy parním vlakem, závody dračích lodí
TŘEBOŇ                              16. – 17. 7               Historické slavnosti Jakuba Krčína – slavnosti na náměstí a v městském parku se závěrečným ohňostrojem na rybníku Svět 

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

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

 Koupaliště, tel.: 461 315 011 
25 a 50 m bazén (solární ohřev), tobogán, skluzavky a skokan-
ské můstky
Otevřeno:  9.00 – 20.00
www.bazen-litomysl.cz/plovarna

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

Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Adventure golf, volejbal, nohejbal, plážový volejbal, pétanque.
www.areal-sokolovna.cz

Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra Fila a ve Sportovní
hale Jiskra (obojí u zimního stadionu):
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping
• Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping

Teens, Hýbánky, Sportík) • Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 až 120 minutové lekce
Rozvrh lekcí: www.stratilek.cz/spinning

SPORT, CVIČENÍ
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Kinematograf bratří Čadíků 
přijede na začátku srpna
Litomyšl je již tradiční zastávkou putovního kina
bratří Čadíků. I letošní léto tomu nebude jinak.
Promítací maringotka Kinematografu zaparkuje
u Mariánského sloupu v horní části Smetanova
náměstí a po pět letních večerů se bude starat
o vaši zábavu. Od neděle 1. do čtvrtka 5. srpna
nabídne projekci českých filmů a celkový výtě-
žek z dobrovolného vstupného bude zaslán
na Konto Bariéry. Všechna představení začínají
vždy v 21 hodin, k sezení budou připraveny la-
vičky a k dispozici bude i občerstvení.
Sérii projekcí odstartuje v neděli 1. srpna hit loň-
ského léta, komedie z vinařského prostředí
3 Bobule. Následovat bude životopisné drama
Havel, které nabídne netradiční pohled na život
tohoto významného státníka. Na úterý 3. srpna

je naplánováno promítání dokumentárního
filmu Meky o legendě československého popu,
zpěváku Meky Žbirkovi. Tento dokument obsa-
huje unikátní svědectví kolegů z branže i záběry
ze zákulisí a turné. Předposlední večer bude pa-
třit dětem, pro které je připravena animovaná
pohádka Mlsné medvědí příběhy – pásmo po-
hádek plných vtipu, dobrodružství a ponaučení
ocení nejmenší diváci i jejich starší sourozenci
a rodiče. Název posledního promítaného filmu
kinematografu ve čtvrtek 5. srpna je zatím ta-
jemstvím, ale určitě se ho včas dozvíte. 
Tak tedy doufejme, že počasí na začátku srpna
bude příznivé a divácká účast velká. 

Dita Konečná

Iva Hüttnerová – Obrázky
19. červen – 15. srpen, regionální muzeum
Rádi bychom Vás pozvali na výstavu olejů
známé spisovatelky, herečky a malířky Ivy Hütt-
nerové, která vás přenese do „starých dobrých
časů“. Z její naivní tvorby dýchá klid a nostalgie.

Autorka je vystudovanou herečkou, malovat za-
čala ve svém prvním angažmá – v Karlových
Varech v roce 1974. Věnovala se také navrho-
vání kostýmů, jevištních dekorací a plakátů pro
různá divadla a televizní pořady. Vydala pět
autorských knih a řadu dalších ilustrovala. Mo-
derovala a spoluvytvářela pořad Domácí štěstí
v České televizi. Sbírá staré předměty z domác-
nosti, zejména textilie. Dodnes realizovala
na 300 autorských výstav v Čechách, na Mo-
ravě, Slovensku, ve Stockholmu a v New Yorku.
Její obrazy jsou součástí stálých expozic naiv-
ního 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

Pastelový svět aneb Až budu tvrdě
spát, přijdu se na sebe podívat
Pondělí 26. července, od 10 hodin, Portmoneum
„Až budu tvrdě spát, přijdu se na sebe podívat."
Inspirativní věta z Portmanovy postele, která
nás možná zavede do nehmotných světů. Ne-
chte se zlákat technikou malby suchým paste-

lem, pro kterou je příznačný její sametový po-
vrch, široká škála zářivých i tlumených barev-
ných odstínů, malířský nebo kresebný rukopis.
Průvodkyní vám bude litomyšlská výtvarnice
Míla Gloserová.
Na dílnu je nutné se předem přihlásit na email
klimesova@rml.cz nebo na tel. 777 840 425. Ka-
pacita je 8 osob. Vhodné pro dospělé a děti od
15 let. Cena dílny 400 Kč včetně vstupu do ex-
pozice. Portmoneum bude otevřeno výhradně
pro účastníky kurzu. Akce se bude řídit aktuálně
platnými protiepidemickými opatřeními vlády
ČR. Hana Klimešová

Dny tajemna a zdraví

Poradny • Astrologové, věštci 
• Alternativní medicína

• výklad karet a z ruky • feng-shui atd. 
Doc. Laura Janáčková, MUD. David Frej, 

PhDr. Arnošt Vašíček 
Meditace šamanů-Peru, Mongolsko, Filipíny. 

Přednášky • Dílny • Stánky • Bubnování.

https://www.facebook.com/astrovikend

www.astrovikend.cz

Zámecké návrší Litomyšl
24. a 25. července 2021

So 9 –18 h., Ne 10 –17 h.

Lázně ducha do celé republiky aneb ozdobme
společně Královskou cestu v Praze!
Chyběl vám lázeňský průvod? Je vám líto, že jste
se nemohli obléknout do šatů po babičce či dě-
dečkovi? Máme pro vás náhradní plán! Pojďme
spolu s Elegantním Českem ozdobit Královskou
cestu v Praze! Prvorepublikový marš od Obec-
ního domu na Pražský hrad se bude konat v ne-
děli 1. srpna 2021! Podrobnější informace
najdete na facebooku Elegantního Česka 

a Lázní ducha Litomyšl i na webu www.lazne-
ducha.cz. Pokud nás z Litomyšle lázeňské bude
„na autobus“ – vypravíme ve spolupráci s pro-
jektem Elegantní Česko i ten. Lázeňačky a láze-
ňáci, hlaste se prosím závazně na e-mailové
adrese lazneducha@litomysl.cz, ať víme, jak
velký autobus objednat!
    Michaela Severová

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

Vysoké Mýto – Rašínova, prodej dvougenerační vily
se 2 garážemi a zahradou 661 m2. Dispozice 3+kk
v I.NP,  4+kk ve II.NP . K využití pro bydlení s podni-
káním nebo pro generační soužití. Napojeno na elek-
třinu, veř. vodovod a kanalizaci. ÚT na tuhá paliva
(možnost instalace krbových kamen). ENB G
Č. 1622.                                               Cena: Informace v RK
Vysoké Mýto – Větrná, Litomyšlské Předměstí - pro-
dej panelového bytu 2+1 (65 m2) se zasklenou lodžií
ve IV. NP s výtahem.  Byt je vhodný k rekonstrukci ,
dům je po revitalizaci. ENB B/70 
Č. 1625                                                     Cena: 2 490 000 Kč
Dolní Újezd –  prodej RD s garáží a zahradou v cen-
tru obce, o dispozici 3+1 (zast. plocha: 124 m2). V I. NP
se nachází kuchyň s navazujícím obývacím pokojem
a koupelna s WC, ve II. NP  2 pokoje a půda. Dům je
podsklepen, v suterénu je umístěna kotelna, prá-
delna. Topení ústřední na tuhá paliva, krbová kamna.
Napojeno na elektro, veřejný vodovod a obecní  ka-
nalizaci. HUP před domem. ENB G
Č. 1624                                                     Cena: 2 650 000 Kč
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
Trstěnice – prodej stylové roubenky k rekreaci
v klidné obci. Dispozice: kuchyň, světnice, pokoj
v podkroví (možnost rozšíření o další pokoj), soc.zá-
zemí. Napojeno na elektřinu a veř. vodovod, odpady
svedeny do jímky na vývoz a do trativodu. ENB G
Č. 1623                                                Cena: Informace v RK
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Toulovcovy 
prázdninové pátky
strana 1 >
Dodejme, že vstupné bude opět dobrovolné, ale
drobné doma nenechávejte. Stejně jako v minu-
lých letech mohou pomoci znevýhodněným či
postiženým dětem v rámci sbírky Pomozte
dětem. Budeme rádi, když děti přijdou v kos-
týmu pohádkové postavičky a pomohou nám
vykoulit Litomyšl pohádkovou. 
Tak tedy nezapomeňte – každý pátek o prázd-
ninách, od 18.00 hodin pohádka, od 19.30 hodin
koncert – vše na Toulovcově náměstí. V případě
nepříznivého počasí se sejdeme v Music Clubu
Kotelna. Právě zde se bude každý pátek
o prázdninách od 22.00 do 03.00 hodin konat
Toulovcova afterparty. A vězte, že Toulovcovy
prázdninové pátky najdete také na facebooku. 
Za pořadatele Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
foto Ivan Krejza

Prázdninová lehátková 
vyhlídka u saletu
Jedním z nejcennějších architektonických prvků
zámku v Litomyšli jsou sgrafita. Poslední úterý
v červenci a poslední úterý v srpnu pro vás při-
pravíme takové podmínky, abyste si užili výhled
na jednotlivá „psaníčka“ z pohodlí lehátek. Na-
bídneme k zapůjčení i dalekohledy, abyste se
mohli na vlastní oči přesvědčit, že se ani jedno
sgrafitové psaníčko z celkových osmi tisíc ne-
opakuje. 
Věříme, že zapadající sluníčko nám zámek pa-
rádně „nasvítí“ a posezení na Francouzské za-
hradě nebude mít chybu. Pro dobrou pohodu
bude zajištěn i hudební doprovod a prodlouže-
nou otevírací dobu bude mít i zámecké sklepení
se stálou expozicí soch Olbrama Zoubka a Srd-
cem pro Václava Havla. Ve sklepení kromě
těchto atraktivit zraje na lahvích i výborné víno,

Tato akce je podpořena i grantem z Ministerstva
kultury ČR.  Tak tedy nezapomeňte, v úterý 27.
července hraje Unotrio a v úterý 31. srpna se-
skupení Jen tak. Těšíme se vždy v 19.00 hodin
na viděnou ve Francouzské zahradě. 

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu, foto Ivan Krejza 

Komentované
prohlídky IC
Informační centrum nabízí od července komen-
tované prohlídky historickým jádrem města Li-
tomyšle. Prohlídky s kvalifikovaným průvodcem
pořádá infocentrum pravidelně každý pátek od
16 hod. a v sobotu od 11 hod. dle zájmu turistů,
trvají až do konce letních prázdnin. Začátek pro-
hlídky je vždy před infocentrem na Smetanově
náměstí, prohlídkový okruh trvá přibližně 
80 minut a návštěvník se při procházce od prů-
vodce dozví o historii města, pamětihodnos-
tech, moderní architektuře i životě v Litomyšli.
Poutavý výklad je doplněn zajímavostmi a per-
ličkami. Služby lze objednat v informačním cen-
tru na náměstí nebo na zámku, telefonicky
461 612 161 nebo e-mailem ic@litomysl.cz.

Litomyšlské infocentrum také obhájilo certifikát
kvality služeb až do roku 2023, díky tomu si
mohou být zákazníci jistí standardem i kvalitou
poskytovaných služeb, které zhodnotili nezá-
vislí posuzovatelé. -mv-

Zastav nečas!
Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Prin-
cezna Prga brzy přišla na kloub tomu, co se
stalo: Stromděd Počas, který od nepaměti ko-
šatěl hustým listovím, je najednou dočista holý.
Přírodní moudrost vepsaná do jeho listů se roz-
letěla do všech stran. 
Část listí to zaneslo až k nám na Zemi, a tak
budou na Déčku potřebovat pomoc – tvoji
pomoc. Pomůžeš listí posbírat a vrátit zpět 
na Déčko, aby příroda přestala bláznit a počasí
se vrátilo do starých dobrých kolejí?
Od začátku prázdnin se více dozvíš v Informač-
ním centru Litomyšl na Smetanově náměstí.
Více informací na www.zastavnecas.cz

Kristina Volná

které je k pozorování sgrafit ideálním doplňkem. 
Akci pořádá město Litomyšl ve spolupráci se
Státním zámkem Litomyšl, příspěvkovou orga-
nizací Zámecké návrší a Smetanovou Litomyšlí.
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POZVÁNKY 

Kavárna Bobo Cafe, Vodní valy, Litomyšl-město,
vás srdečně zve na výstavu fotografií v jejích
prostorách. Autoři fotografií jsou Bohuše Há-
cová a Jiří Kočí z Ústí nad Orlicí. Vystavené fo-
tografie je možné zhlédnout do 31. 9. 2021.

Bohuše Hácová a Jiří Kočí

Výstava fotografií
v kavárně

Do litomyšlských ulic se vrátil
Plán B a s ním i moderní umění
strana 1 >
Organizátoři výstavy oslovili
umělkyně a umělce napříč
generacemi, v Litomyšli tak
vystavují Matěj Al-Ali, Erika
Bornová, Milena Dopitová,
Josef Duchan, Tomáš Hlavina,
Kryštof Kaplan, Lenka Klo-
dová, Eva Koťátková, Vladimír
Kovařík, Pavel Mrkus a Ri-
chard Wiesner.

Kdo je do výstavy zapojen?
Výstavu připravila Městská
galerie Litomyšl ve spolupráci
s Bohemian Heritage Fund.

Její kurátorkou je Lenka Lin-
daurová, jejíž kurátorská
práce na poli současného
umění se dlouhodobě pohy-
buje  na špičkové  úrovni.
Výstavu Plán B finančně pod-
pořily Ministerstvo kultury ČR,
Pardubický kraj a Bohemian
Heritage Fund. Město Litomyšl
se na výrobě děl finančně ne-
podílí. 

Proč se výstava koná?
Hlavním posláním Plánu B je
zlepšit obyvatelům i návštěv-
níkům Litomyšle náladu, obo-

hatit všechny po hladové době novou kulturní
nabídkou a připomenout pozitivní horizonty. 

Modlící se klacek do Litomyšle dorazí později
Dopady koronaviru se bohužel promítly i do vý-
roby sochy Krištofa Kintery, slovenská slévárna
ji nestihla dokončit v původním termínu. Nyní
proto čekáme na její finalizaci a budeme hledat
nový vhodný termín.
    -red-, Šimon Slavík foto: BHF

Litomyšl – Město pro lidi

Lilie – zpravodaj města Litomyšle
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Fotografická pozůstalost
Miroslava Škrdly
Letos 21. června uplynulo pět let, co nás v ne-
dožitých 84 letech opustil pan Miroslav Škrdla.
Narodil se 16. září 1932 na Podkarpatské Rusi
v městě Činaďovo, kde jeho otec působil jako
zástupce firmy Baťa. Avšak rodina se brzy pře-
stěhovala do Hradce Králové. V roce 1953 se
oženil s Litomyšlankou Marií Tomanovou, s níž
se seznámil při studiu na strojní průmyslové
škole ve Zlíně. Po svatbě se usadili v Litomyšli.
Proslul jako místní fotograf, pedagog, lektor,
příznivec historie a člen mnoha zdejších spolků.
Od školního roku 1960/61 až do odchodu do dů-
chodu v roce 1992 působil na Základní škole Zá-
mecká. Vyučoval zde fyziku, matematiku, dílny
a v posledních letech informační technologie.
Byl na svou dobu moderní a žáky respektovaný
učitel, který celý svůj život zasvětil práci
s dětmi. Kromě výuky se zapojil i do mimoškolní
činnosti dětí a mládeže. Rozmanitými způsoby
se také aktivně účastnil litomyšlského kultur-
ního života. Psal do různých novin, do místního

periodika Lilie, dlouhodobě spolupracoval
s knihovnou a muzeem. Přes svoji angažova-
nost a práci byl především milující manžel, otec
a dědeček.
Celoživotní vášní Miroslava Škrdly bylo fotogra-
fování. Účastnil se řady výstav a soutěží, mnoho
jich sám pořádal. Celá desetiletí působil mezi

místními amatérskými fotografy. Od 50. let ne-
chyběl se svým fotoaparátem na žádné regi-
onální společenské události, dokumentoval
i politické dění, stavební proměny města
a mnoho dalšího.
O převzetí snímků jsme se s panem Škrdlou do-
mlouvali již za jeho života. Po jeho úmrtí díky
vstřícnosti rodiny, za což jí patří velký dík, jsme
fotografické negativy získali do našich sbírek.
Pozůstalost je značně rozsáhlá, čítá několik de-
sítek tisíc negativů. Její historická hodnota pro
dokumentaci města je nedocenitelná.
Od převzetí snímků probíhá jejich postupná ka-
talogizace a digitalizace. Na podzim příštího
roku plánujeme zahájení několikaletého cyklu
výstav, na nichž chceme veřejnosti představit
výběr z této pozůstalosti. Začneme těmi nej-
staršími snímky, jež pan Škrdla v Litomyšli po-
řídil, tedy z 50. let 20. století.
Pan Miroslav Škrdla při zahájení výstavy svých
fotografií v muzeu v roce 2008, foto: RML.

Tereza Fialová

Portmoneum
na MUSAIONfilmu
Už v minulém roce se Regionální muzeum v Li-
tomyšli přihlásilo na festival dokumentárních
filmů s muzejní tématikou. Kvůli pandemii se ale
23. ročník nemohl konat, a tak se všechny při-
hlášené projekty „utkaly“ až letos začátkem
června. MUSAIONfilm pořádá od roku 1998 Mu-
zeum J. A. Komenského v Uherském Brodě,
p. o. Ministerstva kultury ČR. Prezentuje filmy
z výzkumů, dokumentární, edukační, filmy pre-
zentující muzejní činnost a expozice nebo se
jiným způsobem muzejnictví týkající. Produkce
filmů je různá, od profesionálních společností
až po filmy vytvořené amatéry v muzeích.
Zvláštní skupinou jsou filmy školní.
Regionální muzeum v Litomyšli se přihlásilo se
spotem lákajícím návštěvníky do Portmonea –
Musea Josefa Váchala, které po setmění navště-
vují zvířátka, duchové a jiné podivuhodné by-
tosti. Váchal je tam v podobě Krysaře láká hrou
na svou flétnu. Upoutávku najdete na webo-
vých stránkách Portmonea a na youtube kanále
Regionálního muzea. Hlavním želízkem v ohni
pro nás byl ale dokumentární film Portmoneum
– Příběh neobyčejného domu. Role režisérky
filmu se ujala Tereza Brázdová. Je až neuvěři-
telné, jak přehledně dokázala za sebe srovnat
události a výpovědi pamětníků, týkající se Port-
monea od Josefa Portmana přes záchranu La-
dislavem Horáčkem až po nové období, kdy
dům koupil Pardubický kraj. Veřejnosti je film
přístupný od minulého roku v multimediální
expozici Portmonea. Mezi 47 přihlášenými sou-
těžními projekty získal dokument ocenění od-
borné poroty za filmovou prezentaci muzea
a jeho činnosti. Patřil také mezi čtyři projekty,
které získaly největší oblibu u diváků.

Hana Klimešová
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Dobrovolnice Tereza Němcová
oceněná v Pardubickém kraji!
V úterý 15. června se v Pardubicích konal desátý
ročník Galavečera oceňování dobrovolníků, ne-
ziskových organizací a firem za rozvoj dobro-
volnictví v Pardubickém kraji za rok 2020. Mezi

deset oceněných dobrovolníků byla vybrána
i Tereza Němcová, která společně se svou rodi-
nou a přáteli pořádá Běh novoveskou přírodou.
Vybrané vstupné a peníze ze zakoupeného ob-
čerstvení poté putují rodině z okolí Litomyšle,
která částku použije na zakoupení zdravotní po-
můcky pro své hendikepované dítě. Za čtyři roč-
níky se tak Terce a jejímu týmu podařilo vybrat
úžasných 246 000 Kč! Velké díky patří také za-
pojeným místním firmám, které darují pěkné
dárky do tomboly nebo podporují běh jiným
způsobem. Pokud chcete zažít příjemnou atmo-
sféru, dát si trochu do těla a ještě se k tomu po-
bavit, přijďte na 5. ročník Běhu novoveskou
přírodou, který se bude konat v sobotu 11. září
v Nové Vsi u Litomyšle! Děkujeme za skvělý
počin a možnost akci zaštiťovat!
    Veronika Peterková, Farní charita Litomyšl

Sháníte 
elektrický vozík?
Přemýšlíte o nákupu elektrického vozíku pro
sebe nebo rodinného příslušníka? Rádi byste si
vozík přes léto vyzkoušeli nebo vypůjčili? V naší
charitní půjčovně máme dva pěkné elektrické
vozíky k dispozici. Pro více informací volejte
na tel. 605 156 882. 
    Veronika Peterková, Farní charita Litomyšl

Dobrovolní hasiči
pomáhali

Desítky lidí se v druhé polovině června přidaly
k charitativní akci Běháme srdcem pro Lucku
aneb V Litomyšli na Sněžku. Dobročinný běh 
a sbírku uspořádaly RůžOFFky v běhu, které
již v minulosti podobnými výzvami dokázaly
pomoci potřebným. Červnová akce byla výji-
mečná, její výdělek putoval rodině zaměstnan-
kyně Centra sociální pomoci, která na jaře
podlehla vážné nemoci. Celkem se podařilo vy-
brat přes 85 tisíc a účastníci celkem naběhali
2600 kilometrů.
„Lucku jsme znali z práce, byla to skvělá žena,
maminka i kolegyně a moc nám chybí. Její ro-
dině ztrátu žádné peníze nenahradí, ale pokusili
jsme se alespoň nějak pomoci. Všem účastní-

kům patří obrovský dík. Lucka milovala hory,
proto provázanost se Sněžkou. Část akce jsme
věnovali dětem, na Černé hoře si mohly zabě-
hat na 1602 metrů dlouhé trati s hádankami tý-
kajícími se měst ležících mezi Litomyšlí 
a Sněžkou. Názvy jsme zašifrovaly do rébusu 
a na konci na děti čekal výstup na Sněžku a fo-
tokoutek s Krakonošem. Druhá část byla pro
dospělé, kteří si mohli vybrat pět nebo deset ki-
lometrů dlouhé trasy,“ uvedla za RůžOFFky 
v běhu Olga Radimecká. Součástí akce byla i ki-
lometrová výzva, od 10. do 24. června mohli
účastníci jezdit na kole, bruslích, běhat či cho-
dit, dosažené kilometry zaznamenat a rodině
věnovat částku dle svého uvážení. Cílem bylo

RůžOFFky běhaly srdcem pro Lucku

Nevíte kam vyhodit bioodpad?
Zkuste domácí či komunitní kompostér!
Na jeho pořízení můžete čerpat dotaci z městského rozpočtu a ušetřit až 1000 Kč.
Ekologický způsob jak se zbavit biodpadu, vhodné pro rodinné i bytové domy.
Platí pro kompostéry pořízené od 1. srpna 2020 do 31. července 2021 
o minimálním objemu 390 litrů.
Žádosti o dotaci na městském úřadu přijímají od 15. května 
do 31. července.
Kompletní podmínky najdete na webu 
www.litomysl.cz/ucelove_dotace
Případně vám poradí na čísle 461 653 364.

nasbírat alespoň 1602 kilometrů, tuto metu se
podařilo překonat o 1000 dalších kilometrů.
Na konec prázdnin organizátorky chystají další
akci, tentokrát pro děti, aby se jim lépe vracelo
do školy. Na některém místě v Litomyšli do-
časně vyroste Strom dárkovník, více informací
přineseme v srpnu. 

-mv-, foto: RůžOFFky v běhu

Splatnost poplatku za komunální
odpad za rok 2021
Vážení občané, připomínáme, že na základě
obecně závazné vyhlášky města Litomyšl
č. 03/2020 o místním poplatku za provoz sy-
stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
byl poplatek za komunální odpad splatný do 30.
6. 2021. 
Všem poplatníkům byla během dubna zaslána
složenka, na jejímž základě je možné provést
platbu z bankovního účtu, na přepážce České
pošty, případně v hotovosti nebo platební kar-
tou na pokladnách města na ul. Bří Šťastných
1000 nebo J. E. Purkyně 918 v pondělí

a ve středu do 16 hodin, v ostatních dnech do 14
hodin. Výše poplatku za jednu osobu činí
744 Kč. Pokud jste již poplatek uhradili, pova-
žujte, prosím, toto upozornění za bezpřed-
mětné.
S případnými dotazy se můžete obrátit na paní
Ivu Kubešovou, a to buď osobně v kanceláři
číslo 10 v hlavní budově městského úřadu Bří
Šťastných 1000, nebo na telefonním čísle
461 653 336, či elektronickou poštou na adresu
iva.kubesova@litomysl.cz.

Jitka Valentová, 
vedoucí Finančního odboru MěÚ Litomyšl

Minulé měsíce byly velkou výzvou hlavně pro
zaměstnance nemocnic, kteří se ve ztížených
podmínkách snažili poskytnout maximální péči
pacientům. Dobrovolní hasiči z Litomyšle,
Osíku, Kornic, Nedošína, Sedliště a Pazuchy se
rozhodli, že svůj vděk vyjádří i jinak než slovy.
Mezi sebou uspořádali sbírku a za 26 tisíc pro
personál Litomyšlské nemocnice nakoupili mi-
nerálky, sušenky, čokolády a další potraviny,
které jim 18. června dovezli až do areálu.

-mv-
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Jedinečný soubor listin litomyšlského biskupství
a kapituly prohlášen za archivní kulturní památku
Ve svých depozitářích ukrývá Státní okresní ar-
chiv Svitavy se sídlem v Litomyšli soubor listin
litomyšlského biskupství a kapituly z let 1347–
1413, který byl na návrh zdejších archivářů pro-
hlášen 18. května letošního roku rozhodnutím
Ministerstva vnitra za archivní kulturní památku
(AKP č. 178, Listiny litomyšlského biskupství
a kapituly). Jak praví archivní zákon: „Za archivní
kulturní památky (AKP) mohou být prohlášeny
archiválie, které vzhledem k době vzniku, ob-
sahu, formě, původci nebo vnějším znakům
mají význam pro dějiny obecné, národní nebo
regionální, pro dějiny vědy, techniky nebo kul-
tury nebo vzhledem k jedinečnosti nebo původ-
nosti anebo k případné další výjimečné
vlastnosti mají mimořádný význam pro společ-
nost.“ 
Soubor patnácti listin představuje unikátní sou-
bor pramenů k dějinám nejmladší středověké
diecéze střední Evropy, která byla založena
v souvislosti s povýšením pražského biskupství
na arcibiskupství 30. dubna 1344 a litomyšlské
biskupství se tak stalo jeho sufragánní (podří-
zenou) diecézí. Jedinými prameny pro poznání
dějin mladého biskupství, které bylo vyvráceno
za husitských válek (byť nadále formálně titu-

lárně existovalo až do roku 1474), jsou právě do-
chované listiny, které se v omezené míře díky
uprchnutí členů biskupské kapituly za husit-
ských bouří dochovaly i v jiných archivech
na našem území (Národní archiv a Moravský
zemský archiv v Brně). Dochované prameny ilu-
strují složité formování území diecéze, ale i ma-
jetkové spory biskupa a biskupské kapituly,

která vzešla ze zdejší komunity premonstrátů.
Dále dokumentují vrchnostenské hospodaření
nad panstvím biskupa, ale i kapituly. Nakonec
nechybí nadace nebo i finanční transakce. Do-
chované listiny psané na pergamenu současně
dosvědčují vyspělost kancelářské praxe lito-
myšlské diecéze a přivěšené pečeti právních
aktérů jsou v mnoha případech jediným docho-
vaným exemplářem, tedy unikátním pramenem
sfragistickým, a to i v případě některých bi-
skupů. 
Ačkoliv diecéze neměla dlouhého trvání, je nově
prohlášená kulturní památka rovněž svědkem
středověké slávy Litomyšle, neboť se město
načas stalo sídlem vysokých církevních před-
stavitelů, jejichž působení zanechalo stopy
nejen v architektuře města. 
Litomyšlský okresní archiv tak nově pečuje
o třetí archivní kulturní památku vedle privilegií
pro litomyšlské cechy z roku 1357 a katalogů
posluchačů místního filosofického ústavu z pře-
lomu 18. a 19. století. 
Zájemci se mohou ještě v letošním roce těšit
na drobnou výstavu unikátních listin a dopro-
vodný program. 

Michal Severa

Srdečná gratulace panu
učiteli Janu Coufalovi
Když jsem se dozvěděla o ceně GTP, hned jsem
věděla, že je to cena jako ušitá na míru pro na-
šeho pana učitele Jana Coufala. Do ceny jsem
ho nominovala, neboť ho považuji za velmi in-
spirativního a tvůrčího pedagoga s velikým pře-
sahem, za člověka, jenž dává do své práce kus
sebe a svého srdce. 
Vystudoval informatiku a zeměpis, ale dokáže
děti nadchnout pro jakýkoli předmět či projekt.
Žáci, které učí, dokonce milují i matematiku! Vy-
budoval úžasné technické zázemí, v němž ne-
chybí 3D tiskárna, kvalitní fotoaparáty, dron ani
roboti, s tím vším děti pracují.
Díky jeho vedení získalo mnoho našich žáků
přední příčky v soutěžích nejrůznějšího zamě-

ření – od vytváření klipů v angličtině přes tvorbu
statistických plakátů, matematiku, grafické
soutěže až po prezentování. Velmi oblíbené
jsou také jeho volnočasové aktivity, například
kroužek logického myšlení MyslIQ, vede i školní
televizi Dvojka2TV. Intenzivně pracuje s nada-
nými žáky, ale i u ostatních hledá jejich silné
stránky a ty rozvíjí. 
Inspiruje nejen žáky, ale i kolegy. Trpělivě a sy-
stematicky učí pedagogy naší školy pracovat
s digitálními technologiemi. Díky němu je 2. ZŠ
Centrem kolegiální podpory pro školy z regionu,
na společných setkáních ochotně sdílí svoje
know-how, seznamuje učitele s novými aplika-
cemi a zajímavými vzdělávacími metodami.

Mám velikou radost, že odborná porota ocenila
jeho kvality a vybrala ho z mnoha kreativních
a inovativních učitelů v České republice mezi je-
denáct finalistů. To je veliký úspěch a já mu
ze srdce za všechny z 2. ZŠ gratuluji. Jsem
opravdu šťastná, že spolu s dalšími tvůrčími
lidmi tvoří náš pedagogický tým, je mi ctí s nimi
smět spolupracovat.         Miroslava Jirečková, 

ředitelka 2. ZŠ foto: archiv školy

A ještě malý dodatek pro ty, kteří netuší, co je
GTP – Global Teacher Prize Czech Republic je
odborná cena pro pedagogy působící na zá-
kladních a středních školách v České republice,
která sleduje odbornost pedagogů, individuální
přístup k žákům, vytváření a používání inova-
tivních učebních metod a zapojení učitelů
do mimoškolních aktivit a odborné komunity.

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
na: 100 let Pomníku J. A. Komenského v Lito-
myšli - Orbisterrarum • Parklet ukazuje, jak při-
dat veřejnému prostoru a neubrat parkovišti •
Elektronická úřední deska je lepší variantou •
Modernizace světelné křižovatky na týden zpo-
malí dopravu • Nový autobus MHD 2021 • Fot-
balisté v Litomyšli obnovili tréninky mládeže

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Fakultu restaurování Univerzity Pardubice po-
vede opět Mgr. BcA. Radomir Slovik. Součas-
ného děkana zvolila většina z devítičlenného
akademického senátu fakulty jako kandidáta
na děkana i na příští čtyři roky. Po oficiálním
jmenování rektorem univerzity začne jeho
druhé funkční období 1. září.
„Mým cílem je udržet kvalitu výuky a propojit ji
s praxí nejen v České republice, ale také v za-
hraničí. Záleží mi na tom, abychom si na fakultě
udrželi inspirativní a tvůrčí prostředí pro mé
kolegy a zejména pro studenty. Chci, aby naši
absolventi byli oceňovanými špičkovými re-
staurátory a experti fakulty pokračovali v pro-
jektech na mezinárodní úrovni i v práci
na nejcennějších dílech u nás,” uvedl děkan
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Mgr. BcA. Radomír Slovik.
Mgr. BcA. Radomír Slovik (40 let) je absolven-
tem Institutu Restaurování a konzervačních
technik, o.p.s., v Litomyšli (2004). V roce 2011
absolvoval také magisterské studium Kultur-
ních dějin na Fakultě filozofické Univerzity
Pardubice. Jeho oborem je konzervace a restau-
rování dokumentů z papíru, také pergamenů,
usní, pečetí a knižní vazby. Byl u založení fakult-
ního Ateliéru restaurování uměleckých děl
na papírové podložce (2005) a od roku 2006
vedl Ateliér restaurování papíru, knižní vazby
a dokumentů. Několik let stál v čele Akademic-
kého senátu Fakulty restaurování a od roku

2074 působil jako proděkan pro vědu a tvůrčí
činnost. Je třetím mužem v čele Fakulty restau-
rování v Litomyšli. Prvním děkanem byl zvolen
7. listopadu 2005 doc. Jiří Novotný, akad. sochař
(2005–2009), kterého vystřídal Ing. Karol Bayer
(2009–2077), dnes proděkan.
Fakulta restaurování vznikla v roce 2005 a jako
jediná ze sedmi fakult Univerzity Pardubice ne-
sídlí v krajském městě, ale v Litomyšli. V sou-
časnosti tuto fakultu studuje v bakalářském
i magisterském stupni 90 vysokoškoláků. Fa-
kulta studentům nabízí prestižní a zajímavé
studium i moderní zázemí v bývalé piaristické
koleji na zámeckém návrší v těsné blízkosti pa-
mátky UNESCO. Martina Macková, 

vedoucí Oddělení propagace 
a vnějších vztahů UPCE

Kandidátem na děkana Fakulty
restaurování je znovu Radomír Slovik

Fakulta restaurování Univerzity
Pardubice v době covidové I.
Je za námi nejdelší období omezení výuky za
dobu, co litomyšlská „restaurátorka“ existuje.
Podobně jako celá společnost a většina ekono-
mických a společenských odvětví, čelili bezpre-
cedentním situacím i studenti a zaměstnanci
fakulty restaurování. Výuka teoretických před-
mětů se přesunula do virtuálního prostoru a ta
praktická musela počkat na „lepší časy“. Díky
společnému úsilí studentů a vyučujících se nyní
vše pomalu vrací do zaběhnutých kolejí. Stu-
denti opět pracují na restaurátorských zakáz-
kách, ať už v ateliérech, nebo v terénu, skládají
zápočty a zkoušky a připravují se na státnice. 
S koncem výukového období je běžně spojeno
bilancování uplynulého období a my bychom se
rádi o některé zásadní mezníky podělili s lito-
myšlskou veřejností. 
Velkou podporou je pro nás stále město Lito-
myšl, díky jehož bývalým i současným před-
stavitelům mohla restaurátorka v roce 1993
vzniknout a časem se rozvinout do dnešní sta-
bilní a odborně a vědecky uznávané instituce
na tuzemském i mezinárodním poli.
Zájem o studium na fakultě v posledních letech
konstantně roste a to i přesto, že uchazeči musí
projít poměrně náročnými třídenními přijíma-
cími zkouškami. Ministerstvo školství na dopo-
ručení Národního akreditačního úřadu udělilo
v roce 2019 fakultě na příštích deset let akredi-
taci pro bakalářský studijní program a letos
v červnu byla fakultě udělena ve stejném roz-
sahu akreditace pro navazující magisterský stu-
dijní program. Tím ministerstvo potvrdilo kvalitu
výuky projektované do studijních plánů, restau-
rátorských a dalších tvůrčích, vědeckých a sou-
visejících činností. 

Naším cílem je upevňovat pozici kvalitní speci-
alizované vzdělávací a vědecké instituce. Uza-
vřeli jsme dohody o spolupráci s českými
i zahraničními strategickými partnery v oblasti
péče o hmotné kulturní dědictví, vysíláme své
zaměstnance i studenty na zahraniční stáže,
zveme k přednáškové činnosti tuzemské i za-
hraniční odborníky apod. 
Zásadním milníkem byla také příprava doktor-
ského studijního programu spolu s VŠCHT
a ČVUT v Praze. Žádost nyní posuzuje Národní
akreditační úřad a rozhodnutí bychom měli ob-
držet během léta. V případě získání akreditace
bude fakulta nabízet komplexní terciární vzdě-
lávání univerzitního typu.
Zvyšuje se též zájem uchazečů o studium
ze zahraničí. Dosud fakulta nabízela pouze stu-
dijní programy v českém jazyce, které byly pří-
stupné téměř výhradně cizincům z příbuzných
jazykových oblastí. Aktuálně však připravujeme
navazující magisterský studijní program v an-
glickém jazyce, kterým se do budoucna ještě

více otevřeme světu. S tím souvisí jak odborná
a jazyková připravenost pracovníků fakulty, tak
vyhovující zázemí. V blízké budoucnosti tak fa-
kulta bude muset pravděpodobně řešit rozší-
ření fakultního kampusu na zámeckém návrší,
který je nyní těsně před naplněním své maxi-
mální kapacity. 
Věříme, že naše působení na zámeckém návrší
obohatí již tak pestré společenské portfolio,
kterým se Litomyšl může pochlubit. Rádi lito-
myšlskou veřejnost přivítáme na našich praco-
vištích například v rámci dnů otevřených dveří
či jiných společenských akcí, na nichž bude fa-
kulta s městem a dalšími místními subjekty
spolupracovat.

Tomáš Kupka, proděkan FR UPCE Litomyšl

Zveme Vás na
WINDSURFING - SUP kempy
pro rodiny s dětmi a dospělé
Užijte si víkend v Čechách
na Velkém Košíři u Litomyšle
(skupiny do 6 účastníků)
24. – 25. 7.  /  31. 7.– 1. 8.  /  7. 8. – 8. 8.

tel. 776 056 801
více na www.pireo.info

TENIS kurz 4.– 6. 8. pro děti a juniory

RESTAURACE SLUNCE
přijme

POMOCNOU 
KUCHAŘKU/

KUCHAŘE, 
dále přijmeme 

BRIGÁDNÍKY 
NA OBSLUHU

do restaurace. 
Více informací 

na tel. 603 228 082 nebo
přímo v restauraci.

Autodíly Litomyšl

Hledáme zaměstnance 
do prodejny autodílů
se znalostmi v oboru.

Pravidelná pracovní doba pondělí – pátek.
Příspěvek na stravování a další benefity.
Více informací: Vladimír Langhamer
Tel. 603 822 331
litomysl@langhamer.cz
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Proč přišlo tornádo
Přemýšlel jsem, proč k nám přišlo tornádo.
Věřím, že i moje (naše) fyzická pomoc se k Mo-
ravákům dostane. Možná, že nám to má ukázat
charakter stran a ucházejících se vládních čini-
telů před volbami. Myslím, že peníze na před-
volební kampaň by se lépe využily na Moravě
a Lounsku. Nepotřebujeme masírovat bilbor-
dama a „kecama". Do zimy je potřeba stihnout
zachránit domy, které ještě zbyly a né se stále
dohadovat, kdo s kým a jak bude vládnout.
Ukažte nyní svůj charakter. Nebo si snad mys-
líte, že respirátor ochrání víc než střecha nad
hlavou? Tomáš Tauer

V kraji by od roku 2023 mělo 
jezdit 11 nových vozů Stadler RS1
Hejtman Martin Netolický a náměstek pro ob-
last dopravy Michal Kortyš se 18. června sezná-
mili v Lounech s motorovými nízkopodlažními
vozidly typu RegioSpider od společnosti Stad-
ler. Národní dopravce České dráhy jich pořídil
celkem 22 a Pardubický kraj má zájem o 11 
z nich. Vozidla by se po plánované modernizaci
mohla v kraji objevit na trati v průběhu roku
2023. První z vozidel v červnu vyrazilo v rámci
zkušebního provozu na trati z Loun do Postolo-
prt. „Pro modernizaci vozového parku na naší
regionální železnici řešíme pořízení 11 vozidel
typu RegioSpider od společnosti Stadler. Vozy
jsou nízkopodlažní s maximální rychlostí 120
kilometrů za hodinu. Vozy s kapacitou pro 71
cestujících nabídnou prostorný interiér, bezba-
riérový přístup a dostatek místa pro přepravu
kočárků, jízdních kol i rozměrných zavazadel,“
uvedl hejtman Martin Netolický. Podle něj je
dobrou zprávou, že vozidla pro kraj budou v re-
gionu také udržována. „Vedení Českých drah
přislíbilo, že běžná údržba vozidel pro náš kraj
bude řešena v rámci depa v České Třebové, což
je jednoznačně dobrá zpráva pro zaměstnanost
v regionu,“ řekl hejtman.
Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal
Kortyš upozornil, že postupné vyřazování vozi-
del 810 a 814 souvisí mimo jiné s modernizací
zabezpečení na železnici. „V našem kraji je celá
řada regionálních linek navázána na hlavní ko-
ridorovou trať, kde bude systém zabezpečení
ETCS povinný již od 1. ledna 2025. Proto ve spo-

lupráci s Českými drahami děláme vše proto,
aby modernizovaná vozidla mohla být nasa-
zena již od roku 2023,“ řekl Kortyš, podle kte-
rého vozy 810 a 814 sloužily svému účelu dobře.
„Rozhodně to není tak, že bychom na staré mo-
toráky nadávali. Ve své době splnily svůj účel
a odvedly velký kus práce a měli bychom jim
poděkovat za statisíce najetých kilometrů. Doba
se však posouvá a nostalgie musí stranou,“ řekl
náměstek Kortyš.
České dráhy v současnosti provozují 33 moto-
rových vozů Stadler RS1 pod názvem RegioSpi-
der. „Koncem roku 2020 jsme v Německu
pořídili 22 vozidel Stadler RS1. Před nasazením
v Pardubickém kraji projdou vozidla ještě mo-
dernizací s prvky tzv. bohemizace tak, aby spl-
ňovala všechny podmínky pro provoz na české
železnici. Při plánované modernizaci vlaky ještě
dostanou Wi-Fi a upravený audiovizuální infor-
mační systém. České dráhy dále poptávají in-
stalaci klimatizace, elektrických zásuvek,
přečalounění sedaček a přelakování do korpo-
rátních barev,“ řekl Jiří Ješeta, člen představen-
stva a náměstek generálního ředitele ČD pro
obchod. Kromě Pardubického kraje budou nová
vozidla nasazena také v Ústeckém kraji. „O od-
běru dalších 11 vozidel nyní jednáme s Ústec-
kým krajem s tím, že valná většina by měla být
nasazena na lince U11 mezi Českou Lípou a Po-
stoloprty,“ doplnil Jiří Ješeta.

    Dominik Barták, Pardubický kraj
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Nabízíme práci v moderní rodinné tiskárně, 
čisté a pěkné pracovní prostředí, firemní 
benefity, individuální přístup ke každému 
zaměstnanci. 
 
Příklady z firemních benefitů:   
příspěvek na stravování, příplatky za odpolední 
a noční směnu nad rámec zákona (odpolední 
+10 Kč/hod., noční +20%/hod.), výkonostní pré-
mie, prémie za splnění plánu firmy, možnost 
domácí práce, různé firemní akce atd.

H.R.G. tiskárna 
přijme

 správce budov energetika 
 
Co Vás čeká: administrativní činnosti v rámci správy nemovitostí v majetku H.R.G. -
zajišťování revizí a kontrol, archivace a zajištění stavební dokumentace. Výběr a řízení 
externích dodavatelů. Dohled nad spotřebou elektrické energie a plynu, správa 
fotovoltaické elektrárny. Činnost v rámci požární prevence. Opravy strojů a zařízení 
v rozsahu elektro, případně diagnostika poruch. Komunikace s úřady. 
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: Technickou vnímavost, pečlivost, řidičský 
průkaz sk. B, samostatnost, vstřícnou a příjemnou komunikaci. Vzdělání v oboru 
elektro, nejlépe elektronik a dále kvalifikaci – vyhláška č.50/1978 Sb, §6 a 8b. Rozšíření 
o §9 E4 v případě zájmu zajistíme. 
 
Kontakt: Leoš Tupec, tel. 602 225 786, leos.tupec@hrg.cz 
 

 údržbáře elektromechanika 
 
Na plný úvazek, dvousměnný provoz Po – Pá 
Co vás čeká: opravy strojů a zařízení, diagnostika poruch. Dílenské práce všeho 
druhu, výroba náhradních dílů (ve vybavené dílně), dále běžné údržbářské práce velmi 
pestrého charakteru. Týmová práce v malém kolektivu. Dvousměnný provoz.  
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: manuální zručnost, znalost práce s dí-
lenským nářadím (znalost sváření výhodou), pečlivost, ř. p. B, samostatnost, vstřícnou 
a příjemnou komunikaci. Výhodou je zkušenost s elektro a elektronikou, znalost 
el. vyhlášek, možnost el. revizí nebo předpoklad pro jejich osvojení (pomůžeme při 
získání oprávnění). 
 

 strojníka obsluhu řezacího centra 
 
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po – Pá, postup na další pozici možný 
Co Vás čeká: řezání papíru na automatickém řezacím centru, skládání papíru... 
Co očekáváme: pečlivost, manuální zručnost, fyzickou zdatnost, chuť učit se novým 
věcem 
 

pracovnice knihárny 
 
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po – Pá, postup na další pozici možný 
Co Vás čeká: ruční práce na dokončujícím zpracování, např. skládání, výroba kalendářů, 
polepování bloků, vlepování, balení 
Co očekáváme: pečlivost a manuální zručnost 
 
Kontakt: Ondřej Lukáš, tel. 602 648 780, e-mail: ondrej.lukas@hrg.cz 

Vyhráváte
rádi?
Pokud zní odpověď „ano“, jsou následující řádky
určeny právě pro vás. Litomyšl je zapojena hned
v několika zajímavých soutěžích.
Kouzelné putovaní Českomoravským 
pomezím
Poznávejte krásy regionu na pomezí Čech a Mo-
ravy, sbírejte samolepky s kupóny na turistic-
kých atraktivitách a vyhrajte mobil, tablet,
volňásky a řadu dalších cen.
Užijte si Českomoravské pomezí s hlavou
v oblacích!
Stačí vystoupat na některou z 22 rozhledem,
věží či přírodních vyhlídek Českomoravského
pomezí a pozorně se dívat. Najít odpovědi
na jednoduché otázky pro vás bude hračka. Od-
měnou mohou být nejen parádní výhledy, ale
i chytré hodinky či  víkendové pobyty. 
UNES&CO.
Tato nekonečná soutěž je určena milovníkům
památek UNESCO. Každý rok stačí navštívit 3
památky – stáváte se V.I.P. členem UNES&CO.
a postupujete do slosování o víkendové pobyty
a další hodnotné ceny. Soutěž je rozšířena
nejen o nováčky, kterými je Krušnohoří a Kla-
druby nad Labem, ale i na slovenské památky
UNESCO.
Česka inspirace – města plna života
V případě této soutěže nemusíte nutně cesto-
vat. Stačí, když na webu České inspirace zod-
povíte pár kvízových otázek, a můžete vyhrát
volňásky do památkových objektů
či na akce, víkendové pobyty apod.
Kalendářový kvíz
Na webu www.unesco-czech.cz a www.ceska-
inspirace je tzv. kalendářový kvíz – navazuje
na vydaný stolní kalendář. Celkem 53 otázek je
rozdělených do 4 samostatných kol. Někteří
z 53 výherců vyhrají např. mobilní telefon, foto-
aparát, víkendový pobyt či cestovní tašky
a další krásné ceny.      
Geofun
K této geolokační hře potřebujete být majitelem
chytrého telefonu. Zábavnou formou vás pro-
vedeme po devíti nejzajímavějších místech Li-
tomyšle, ale i dalších měst. Průvodcem
u nás vám bude sama M. D. Rettigová.

Michaela Severová

Zachraňme stromy

V pondělí 7. června se na Vodních valech děly
věci. Konala se tam přednáška Zachraňme
stromy o kořenové injektáži, kde se návštěvníci
z řad odborníků i laiků mohli seznámit s unikát-
ním způsobem ošetření stromů. Díky injektáži
se dostanou mykorhizní houby přímo ke koře-
nům stromu a ten je tak posílen a chráněn před
chřadnutím a předčasným uhynutím po dobu
desítek let. -mv-



Nabízíme:

• Možnost uložení zeminy, asfaltu, betonu a cihel

v recyklačním středisku

• Možnost přistavení kontejnerů včetně odvozu

do recyklačního střediska Tramon

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

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

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

• Možnost prodeje písku

• Možnost deponie pro stavební firmy (neomezené množství)

• Recyklace inertního odpadu

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

• Možnost drcení a třídění na strojích POWERSCREEN
H6203R – H Range Screen, Premiertrak 400X – mobilní drtící zařízení
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Atletické
okénko
Konečně to propuklo, atleti v celé republice za-
hájili domácími závody akcí Atleti spolu a uká-
zalo se, že jsou na sezonu dobře připraveni.
Bohužel absence školních závodů omezila nábor
nových adeptů do žákovských družstev. Přesto
vstup litomyšlských atletů do soutěží družstev
byl vynikající. V Chrudimi zahájila soutěž přípra-
vek, kde vyhrála družstva chlapců i děvčat, mezi
chlapci byli nejlepší Maxim Jůza, první dvě místa
u děvčat obsadily Pavla Chadimová a Veronika
Brychtová. I po 2. kole ve Vysokém Mýtě si naše
družstva udržela vedení před Vysokým Mýtem,
Chrudimí, Chocní a družstvy Slatiňan. Mladší ža-
ctvo zahájilo soutěž ve Svitavách. Lépe si vedla
děvčata, která v soupeření 9 družstev obsadila
2. místo za domácím družstvem Svitav. Chlapců
bylo málo a museli se spokojit se čtvrtým mís-
tem. Z jednotlivců můžeme vyzvednout výkony
Metyšové, Kotyzové a Novákové, z chlapců
Brychty, Jůzy a Kabrhela. Starší žáci zahájili sou-
těž 1. kolem v Ústí nad Orlicí, mimořádným úspě-
chem je 2. místo chlapců za ŠAK Pardubice.
Nejvíce bodů z ískal Vilém Voříšek, který vyhrál
kouli (14,78), disk (40,83), ale skvěle závodili
i Tringela na 60 (7,49), 300 m (39,44), J. Brýdl,
S. a V. Šafářovi, Kubíček, Kabrhel. I 4. místo děv-
čat je dobré v nejvyšší krajské soutěži - nejvíce
bodovaly ve vrzích Peřinová, Tomšů, Nováková,
Gultová, v bězích Suchánková, Šmejdová, ale
i Kotyzová, Metyšová, Motáková, Škeříková.
Milým překvapením bylo i vítězství Litomyšle
v prvním druholigovém kole. Pořadí v Ústí nad
Orlicí bylo 1. Litomyšl, 2. Olymp Praha B, AC Par-
dubice, Čáslav, Jičín, Hvězda Pardubice B, Aktis
Praha, Ústí nad Orlicí. Matouš Budig vyhrál 100
i 200 m, Vitner 800 a 1500 m, T. Kozák kouli. Ra-
ritou je, že v druholigové soutěži dokázal bodo-
vat v tyči letos sedmdesátiletý veterán I. Strnad,
naopak milé je, že poprvé žák K. Tringela v téže
soutěži zaběhl 100 metrů pod 12 sekund. Sou-
těže dorostu a juniorů neobsazujeme, ale naši
hostují jinde - L. Sršňová závodila i v lize za
V. Mýto a zajímavý je i její výkon na 100 m (12,76),
Kabrhelová s T. Kladivovou hostují za dorost
ve Svitavách a v 1. kole získaly polovinu bodů
svitavského družstva. J. Jirout po tréninkové
pauze v dresu AC Pardubice bodoval na překáž-
kách i kouli.
V červenci se v Litomyšli uskuteční mezistátní
utkání veteránů Česko - Slovensko ve skokan-
ských disciplínách. Petr Jonáš

Vážení diváci, 28. října 2020 jsme po dvaceti letech existence přešli na plno-
hodnotné vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV) jak v Litomyšli, tak
ve Svitavách. Díky vašemu trvalému zájmu a podpoře, díky spolupráci
s místními samosprávami, kulturními a sportovními organizacemi a také
díky zájmu firemního sektoru, vám stále přinášíme informace o dění
ve vašich městech a v nejbližším okolí! 

Vysíláme v běžném DVB-T pásmu, kanál 35, na frekvenci 586 MHz.
Tisíce minulých pořadů snadno zhlédnete na YouTube, 
další informace a aktuality též na Facebooku.

Pokud máte zájem o zřízení příjmu ve vašem bytovém domě,
kontaktujte správce, vedení bytového družstva
či přímo některý z TV servisů, například:

TV SERVIS – ZDENĚK HOCHBERGR, tel. 603 700 931, hochbergr@lit.cz
TV SERVIS – VÁCLAV ŘÍMAL, tel. 461 540 400, vaclavrimal@seznam.cz
SONAX s.r.o., tel. 461 530 657, sonax@sonax-svitavy.cz
RADIOTELEVIZNÍ SLUŽBA - KAŠPAR PETR, tel. 608 528 529, rts.pk@seznam.cz

CMS TV na YouTube          CMS TV na Facebooku       Web CMS TV 

Buďte dobře naladěni
sledujte zprávy a reportáže v regionální TV

v Litomyšli a ve Svitavách

Y f

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

Zkušenosti v oboru od roku 1985
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Řádková inzerce

Nejmladší týmy Jiskry se rozloučily s fotbalovou sezónou
Kategorie mladší přípravky – U9 až U8 a ško-
ličky – U7 fotbalové TJ Jiskry Litomyšl ukončily
v pátek a v sobotu 25. – 26. 6. letošní sezonu
tradičním utkáním proti rodičům. Po něm jsme
se všichni přesunuli do hospody Na Výsluní, kde
jsme opekli buřty a rodiče si s trenéry popoví-
dali o uplynulé sezóně. Starší ročníky přespaly
v hale na stolní tenis a druhý den se převážná
část sešla na Primátorské hrázi, kde od provo-
zovatelů dostala možnost potrénovat přesnost
v místním Fotbal Parku. 
Pro uplynulou sezonu jsme poprvé sestavili 2
týmy, které stihly na podzim nastoupit k šesti
kolům svých soutěží. Zde se statečně praly
s konkurencí a pravidelně sbíraly skalpy svých
protivníků. Slušně rozjetá sezona byla však opět
zastavena a do Vánoc se kluci scházeli jen
v omezeném počtu na venkovních trénincích.
V novém roce se situace ještě zhoršila a fotbal
se zastavil úplně. Aby láska k míči nevyprchala
nadobro, museli jsme se v této náročné době
obrátit na rodiče. Jejich nápaditost jsme se sna-

žili obohacovat pravidel-
ným přísunem videí
a výzev o ceny. 
Toto těžké období jsme
překonali a nakonec z něj
začali i těžit. Dětem
pohyb na čerstvém
vzduchu chyběl, a tak
na téměř každý trénink
od restartu přicházely
nové tváře. Pravidelná
tréninková docházka se
pohybovala kolem 45
hráčů, v součtu pro obě
kategorie. Jarní část oficiálních soutěží byla zru-
šena, a tak se mohli nově příchozí zapracovat
do týmu v řadě přátelských utkáních s okolními
mužstvy, ale také s celky FK Pardubice a MFK
Chrudim. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu a spon-
zorům, ale také všem dětem a rodičům, kterým
za poslední roky přirostl fotbal tolik k srdci. Díky

vám budeme i v další sezoně pokračovat v repre-
zentaci Jiskry s dvěma soutěžními týmy. Katego-
rie U9 bude objíždět turnaje krajské soutěže
a kategorie U8 bude v soutěži okresní. Musíme se
také rozloučit a poděkovat odcházejícímu ročníku
2012, který od nové sezóny posílí starší přípravku
– U11. Dále se s týmem loučí dlouholetá trenérská
stálice Jarmila Lebrušková, za její práci si zaslouží
velké poděkování. 
Pokud byste měli zájem doplnit naše řady
po odchozích, můžete připojit své děti, nebo
dokonce sebe jako pomocníka při trénování
kdykoliv během sezony. Stačí dorazit na náš
trénink. Více informací se dozvíte na webových
nebo facebookových stránkách klubu.

Za trenérský tým mladší přípravky a školičky,
Jan Červenka

Prodám modrý bazén s filtrací průměr 3 m. Cena
700 Kč. Tel. 732 415 504 • Koupím do sbírky staré
brože, stříbrné pudřenky, kabelky, gobelínové, al-
pakové, štrasové, korálkové. T-739 307 646 •
Prodám 2 lustry. 1 lustr replika secese zelený s
motivy květů na řetízcích za 400 Kč. 2 lustr retro
Itálie kov + plast za 250 Kč. T-739 307 646 • Kou-
pím gramofonové desky do své archivní sbírky.
Nesbírám 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 • Prodám závěsný kuchyňský lustr výš-
kově nastavitelný, bílý cylindr s jednou objímkou.
Cena 150 Kč. Tel.602402614; Fotky lze prohléd-
nout na www.rajce.idnes.cz; Hledat:Benigo/Věci
na prodej • Prodám zavařovací sklenice 0,7l i 0,3l
na víčka Omnia – i větší množství á 4Kč.
Tel.602402614; Fotky lze prohlédnout na
www.rajce.idnes.cz - Benigo/Věci na prodej



zakládající členové sym-
bolicky předali štafetu
mladé generaci. Mezi
přítomnými hosty byl
mořeplavec Jiří Krátký,
kapitán lodi Fram Jiří Se-
dláček, Jaromír Štyndl
a Pavel Stříteský. 
Výročí založení klubu
po setkání 3 generací
jsme oslavili sportovními
zážitky: vystoupení dětí
na balanciérech na no-
vém mole, ukázky jízdy

v závěsném trapézu, ovládání plachty na trena-
žéru v podání Matylky Pavlasové, vystoupení li-
tomyšlských parkuristů na souši i se saltem
na paddleboardu na vodě, dále parkur na padd-
leboardech juniorů jachetního oddílu, stoje
na hlavě na paddleboardech na vodě v podání
členů YCL, jezdilo se na kole i pozadu. Program
vyvrcholil ukázkou jízdy na jetsurfu v podání To-
máše Dvořáka z Brna. Po oficiálním programu si
veřejnost užila otevřeného odpoledne na rych-
lostním šlapadle Conger, na paddleboardech
a windsurfech. Fotodokumentaci z tohoto dne
najdete na http://www.ycl.cz.

Za YCL Litomyšl Pavel Saqua
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Hokejisté Litomyšle mají nové vedení 
Členové klubu HC Litomyšl se sešli 21. června
v restauraci Karlov, aby se seznámili s činností
této sportovní organizace. Po dvou letech také
zvolili nové sedmičlenné vedení. Novým před-
sedou oddílu se stal Martin Vandas, který na-
hradil ve funkci Petra Filu. 
Na setkání zazněla spousta důležitých, a hlavně
pozitivních informací. Klub hospodaří s vyrov-
naným rozpočtem. Poděkování v tomto směru
patří zejména sponzorům a městu Litomyšl.
Dalším zdrojem financí jsou členské příspěvky
a peníze z programů na podporu mládeže mi-
nisterstva školství a Pardubického kraje. 
Důležité je, že je obsazen post šéftrenéra mlá-
deže, neboť Litomyšl by bez něj ztratila podporu
hokejového svazu. Podařilo se také získat další
trenérskou posilu z řad hráčské lavice. Licenci
získal Filip Vomočil. 

končící předseda Petr Fila. Nové vedení hokejo-
vého klubu bude pracovat v následujících dvou
letech ve složení předseda Martin Vandas,
místopředseda Jakub Bažant a dále Aleš Be-
čvář, Klement Ladislav, Bažant Petr, Petr Voří-
šek, Jiří Poláček. 
Novinkou pro další sezonu nejsou jen nově zvo-
lení členové výboru. V dorostenecké kategorii je
málo hráčů, a proto budou litomyšlští hokejisté
nastupovat po boku hráčů z HC Choceň a soutěž
bude odehrána. V juniorské kategorii došlo ke
změně na postu trenérů. Od nové sezony ji po-
vede Bohumil Jakubec. Tomu předali pomyslnou
štafetu Petr Pešina a Radek Kmošek, kterým
bylo poděkováno za dlouholetou práci. 
Změny jsou také u A týmu, který se chystá
na letní přípravu. V jeho řadách se budou moci
diváci těšit na zvučné jméno. Obranu vyztuží La-
dislav Havlík, který má na svém kontě více jak sto
utkání za extraligové Pardubice. Změní se také
soupeři v lize, neboť se bude hrát i s celky z Krá-
lovehradeckého kraje. Naopak týmy ze Světlé
nad Sázavou a Chotěboře diváci neuvidí.  
„Budeme pokračovat v nastaveném trendu
ve výchově mládeže, aby Litomyšl hrála s co
nejvíce hráči odchovanými v klubu, a dále, aby
bylo o hokeji slyšet i za hranicemi města,“ dodal
na závěr setkání nový předseda Martin Vandas. 
    Text a foto: Petr Šilar

„Děkuji realizačním týmům všech věkových ka-
tegorií za odvedenou práci a stejně tak i odstu-
pujícím členům výboru. Nově zvoleným přeji
mnoho úspěchů a energii k vedení klubu,“ sdělil

Rudolf Krautschneider pozdravil
YCL vodní sporty

Při příležitosti oslavy 40 let od založení Jachet-
ního oddílu Litomyšl YCL - vodní sporty nás po-
zdravil v živém vstupu světoznámý mořeplavec
a spisovatel Rudolf Krautschneider. S velkou
energií sobě vlastní promluvil ke všem 3 genera-
cím jachetního klubu v Litomyšli. I v tomto krát-
kém vstupu se mu podařilo předat vtipnou
formou řadu cenných zkušeností i životního pos-
lání nejen mladým, ale i zkušeným mořeplav-
cům. V životě vnímá jako podstatné, co a jak
člověk prožije, bez ohledu na to, zda se plaví
na menším rybníce u Litomyšle, nebo po oceánu.
Ve svých 78 letech staví 10. loď a chystá další
cestu kolem světa. Při této příležitosti přítomní

FC Dynamo Kolja –
mistr ligy minikopané

Fotbalové týmy v době omezování sportovní
akcí neměly lehkou situaci, po loňské zrušené
sezóně byla ta letošní opět nejistá. Vedení mi-
nikopané se rozhodlo na jaře dohrát zápasy
z podzimní části a tím zkompletovat ročník
2020/2021. Díky dlouhodobě stabilním výko-
nům se konečně dočkal tým FC Dynamo Kolja
vytouženého titulu a stal se mistrem městské
ligy minikopané. Na stupních vítězů je na dru-
hém místě doplnila SK Slavia a bronz si odvezlo
SK Litomyšl. Text a foto: Pavel Pešek

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA

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

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

•
•
•
•
•
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Juniorský motokros odstartoval,
Rathouský vede!
Po dlouhé covidové pauze to konečně začalo,
a tak příznivci i závodníci Mez. mistrovství ČR
Junior si přišli po delší pauze na své. Nejprve se
rozburácely motorky 6. června v Horažďovicích,
následoval 19. června jihočeský Jinín. Na prvním
podniku, kam dorazili v hojném počtu mladí zá-
stupci z Německa, Rakouska, Maďarska, Slo-
venska, Švýcarska, nenašel přemožitele ani
v jedné jízdě hlavní kubatury MX2 pilot Orion

Racing týmu Petr Rathouský (18 let). Petr jel
opravdu skvěle a zaslouženě dominoval.
Ve slabší skupině pětaosmdesátek jsme letos
angažovali dva nové mladíky. Dominik Kučeřík
(14 let) v Horažďovicích bral třetí pozici, Martin
Červanka (12 let) dojel sedmý. V ženské části,
která letos nově doplňuje juniorský seriál, byla
Bára Laňková v cíli čtvrtá.
Za velkého vedra se pokračovalo v Jiníně, no a zde
po horších startech dojel Rathouský dvakrát třetí
- průběžně si ovšem upevnil vedoucí postavení
v nejsilnější třídě MX2 Junior do 23 let. Kučeřík bral
opět stupně vítězů, když skončil třetí, celkově
po dvou kláních se již ale posunul na druhou pří-
čku v šampionátu, jeho týmový kamarád Čer-
venka měl tentokrát několik kolizí, kvůli kterým
závod dokončil v druhé desítce. Zkušená bojov-
nice Laňková skončila i tentokrát těsně pod stupni
vítězů a v průběžné klasifikaci mistrovství jí patří
nepopulární bramborové umístění.
Juniorský kolotoč závodů pokračuje 6. července
třetím dílem na dráze v jihočeských Klukách,
nedaleko Písku. Za Orion Racing Petr Kovář, 

foto Jana Terešáková

Natálie pokořila
limity na MEJ a MSJ
Dobrá zpráva pro litomyšlské plavání míří z 3.
kola Českého poháru v plavání, které se konalo
v Liberci. 
Natálie Jandíková splnila již v rozplavbách na 50
prsa časem 32,30 limit pro letošní ME juniorů
v Římě. Ve večerním finále 50 prsa potom Naty
vyšperkovala pod Ještědem svoji formu na lu-
xusní čas 32,11 a pokořila tak aktuálně jako je-
diná česká plavkyně i limit pro srpnové MSJ
v ruské Kazani. Pomohly vzpomínky na úspěš-
nou olympiádu mládeže. „Natálce to v Liberci
sedlo, byla v top formě. Sbírala tam vavříny už
při Olympiádě dětí a mládeže v roce 2019, takže
si to tam oblíbila,“ podotýká trenér. 

Karel Jandík

Basketbalisté jsou krok 
od postupu do ligy kadetů
Třetí červnový víkend se v městské sportovní
hale konal turnaj prvního kola kvalifikace o ligu
kadetů pro příští sezonu. Kromě pořádajícího
Adfors Basket Litomyšl tu ještě hráli chlapci
z Opavy, Ostravy, Nového Jičína a Kolína. 
Hrálo se systémem každý s každým a dva nej-
lepší celky si zajistily postup do druhého kola
kvalifikace. V sobotu jsme nejprve po pomalej-
ším rozjezdu přehráli Kolín a v odpoledním
utkání jsme po výborném výkonu nedali šanci
Opavě. V neděli dopoledne přišel na řadu klí-
čový duel dvou neporažených celků, ve kterém
jsme přetlačili Nový Jičín, a to především záslu-
hou dobré práce na obranné polovině. V závě-
rečném duelu, který už nemohl na našem
vítězství nic změnit, jsme si poradili i s Ostra-
váky a mohli se radovat z postupu do 2. kola
kvalifikace z prvního místa.
Kluci podali během víkendu výborný týmový
výkon a dokázali nahradit zraněného Tomáše
Foltu, který měl být hlavním tahounem týmu.

Radost z výher ale trochu kazí zranění Adama
Švandy, neb nyní nám už chybí dva nejvyšší
hráči. Ve druhém kole si to na konci června
ve dvou zápasech rozdáme s Kroměříží o jedno
postupové místo. Věříme, že se kluci opět se-
mknou a porvou se o postup, který je na jednu
stranu blízko, ale pořád dost daleko.
Výsledky našeho týmu během 1. kola kvalifi-
kace:
Adfors Basket - BC Kolín 64:41
Adfors Basket - BK Opava B 79:46
Adfors Basket - BC Nový Jičín 61:44
Adfors Basket - Snakes Ostrava B 83:54

Body hráčů během turnaje:  Kubíček A. – 55, 
Vomáčka O. – 48, Švanda A. – 36, 
Tupec F. – 30, Bielko A. – 29, 
Sedláček T. – 29, Tupec V. – 21, Grujbár A. – 15, 
Brýdl J. – 11, Král D. – 6, Hanuš M. – 5, 
Kubíček D. – 2 

Martin Šorf, Adfors Basket Litomyšl

Pešek opět
zahájil vítězně

Triatlonová sezóna klepe na dveře a náš člen
Pavel Pešek se vydal za obhajobou loňského ví-
tězství do Ostravy na prestižní Ocelácký triatlon
s úsměvem. Jednalo se o sprint triatlon o dis-
tancích 0,5 km plavání, 20 km cyklistiky a 5 km
běhu. Startovní listina čítala 160 jmen se
spousty adeptů na vítězství. Pavel vyrážel po
plavecké části s drobnou ztrátou na čelní sku-
pinu, kterou již během cyklistiky dokázal zlikvi-
dovat, a na běžecké části již soupeřům nedal
žádnou šanci a proměnil svůj letos první start
ve vítězství.

Text a foto: Roman Pittner


