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Také je vám líto, že jsme si letos poslední víkend v dubnu nemohli za(b)láznit v rámci Zahájení
lázeňské sezóny? Chybí vám vůně sousedské husičky a dalších dobrot, na které jsme zvyklí 
v rámci Gastronomických slavností M. D. Rettigové? Nebuďte smutní, připravujeme pro vás
alespoň „malou“ náhradu v podobě akce Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se špetkou 
gastroslavností, která se bude konat první víkend v září. 

Pomoc obcím na Moravě
Krátce po uzávěrce minulého vydání Lilie zpus-
tošilo tornádo několik obcí na Břeclavsku a Ho-
donínsku. Během chvíle při běsnění živlů
zemřelo šest lidí, stovky byly zraněny a smršť
poškodila tisíce domů. 
Prakticky okamžitě se po celé republice i v okol-
ních státech zvedla vlna solidarity. Během ně-
kolika dní veřejnost vybrala v humanitárních
sbírkách přes miliardu korun a doslova tuny po-
třebných praktických věcí. Na místo krátce
po události zamířily tisíce dobrovolníků z celé
republiky, Litomyšl nevyjímaje. 

Do tohoto vydání jsme se pokusili získat očitá
svědectví lidí z Litomyšlska, kteří neváhali a vy-
razili na pomoc přímo na místo katastrofy.
Na straně 5 tak najdete výstižný text dobrovol-
ných hasičů či informace o sbírkách a plánova-
ných akcích místní charity a skautů.
Také jste přiložili ruku k dílu a snažili se pomoci
spoluobčanům, kteří během chvíle přišli o vět-
šinu svého majetku? Plánujete benefici? Rádi
i vám poskytneme prostor, kontaktovat nás
můžete na adresách v tiráži na poslední straně
vydání. -mv-

200. Toulovcův
prázdninový
pátek se blíží
Také si užíváte letošní léto plné kulturních
akcí a setkávání? My tedy na Špitálku roz-
hodně ano! Samozřejmě dodržujeme do-
poručená hygienická opatření a s ohledem
na bezpečnost dětí jsme ještě pro letošní
rok zrušili oblíbenou Toulovcovu prázdni-
novou tombolu včetně sbírání razítek za
věrnost. Věříme, že toto drobné omezení
programu pochopíte. Alespoň malou ná-
plastí pro vás může být oceňování všech
dětí, které dorazí v kostýmu pohádkové
postavičky. Je vás čím dál víc a my děku-
jeme, že nám pomáháte dělat Litomyšl
ještě pohádkovější.         
První prázdninový měsíc je za námi a s ním
i první polovina letošního maratónu po-
hádek, parádní muziky a letní pohody.
Třiadvacátý ročník Toulovcových prázdni-
nových pátků má před sebou poslední
čtyři zastavení. Pojďme si tedy říct, na co
se můžeme ještě těšit.
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Otázky a odpovědi 
k „chytré“ křižovatce

Proč to neuděláte?!
Bezpečnost 2583 ZŠ Zámecká má 

nového ředitele

Litomyšlská veselice
je tu zase, těšíte se?

Snídaně v trávě se tentokrát přestěhuje do
parku ke Smetanovu domu, kde bude od 13
hodin také 4. ročník litomyšlské spacák párty. 
V neděli bude druhým ročníkem pokračovat
soutěž „Upeč třeba chleba“. Propozice soutěže
jsou na www.gastroslavnosti.cz a příjem upe-
čených chlebů bude v neděli od 11.00 hod. A co
by to bylo za vzpomínky na gastroslavnosti bez
Sousedské husičky pod nejvyšším stropem
na světě s doprovodem kapely Třehusk! Těšit
se už teď můžete na husí stehno, červené zelí
s karlovarským knedlíkem servírované na kla-
sických talířích s kovovým příborem. Předpro-
dej bude v IC Litomyšl zahájený 2. srpna, cena
v předprodeji 279 Kč, na místě 239 Kč. 
Na Toulovcově náměstí bude i tentokrát dvou-
denní lázeňská designová zóna – proběhne zde
třetí ročník Mint marketu. Stánky s lázeňskou
tématikou, ale i nabídkou nejrůznějších dobrot
budou i na celém Smetanově náměstí. Prostě
Litomyšl opět ožije a my věříme, že si to nene-
cháte ujít! Podrobný program najdete na po-
slední straně kalendáře akcí uvnitř vydání.
Již teď se těšíme na brzkou shledanou!            
    Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Zahájíme již v pátek 3. září před Portmoneem
koncertem Jiřího Šlupky Svěráka s kapelou
Nejenblus. V sobotu úderem patnácté hodiny
se právě na budově Portmonea – Musea Josefa
Váchala bude slavnostně odhalovat pamětní
deska Ladislava Horáčka – jednoho z Otců za-
kladatelů Lázní ducha – který se výrazně za-
sloužil nejen o záchranu této budovy, ale 
i mnoho dalšího pro Litomyšl vykonal.      

Hlavní scéna na Smetanově náměstí bude celý
den patřit výborné muzice a pohodovému vy-
právění. Programem provází lázeňský švihák
Václav Žmolík. Těšit se můžete také například
na Fast Food Orchestra, kapelu Epydemye
nebo na Koncert v barvách Semaforu. Oblíbe-
nou večerní tancovačku na Smetanově náměstí
doprovodí kapela Frontmen. V sobotu budeme
opět i vařit – konkrétně na grilech Vulcanus. 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starostova
odpovědna

Usnesení rady města
RaM souhlasí s přijetím účelově určeného

finančního daru pro Základní školu Litomyšl,
Zámecká 496, okres Svitavy, od obecně pro-
spěšné společnosti Women For Women v rámci
jejího charitativního projektu Obědy pro děti.
Finanční dar slouží k uhrazení stravného
ve školní jídelně pro žáky ve školním roce
2021/2022. Celkem se jedná o dar ve výši
51 156 Kč. Dar bude poskytnut pro devět žáků
na období do 30. 6. 2022.

RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit po-
skytnutí peněžitého daru ve výši 50 000 Kč
Sdružení místních samospráv na transparentní
účet České spořitelny a. s. č. 6013196329/0800

na pomoc obcím postižených tornádem
v červnu 2021.

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
ul. U Plovárny v období od 27. 8. do 27. 8. 2021
za účelem konání sportovní akce Decimuž 2021.

RaM souhlasí s vyřazení demontovaných ná-
věstidel světelné křižovatky inv. čísla 552 až
563 a 1237 z majetkové evidence kapitoly 02.
Vyřazené zařízení bude nejdříve nabídnuto
zdarma subjektům na území města Litomyšl
a poté komunitnímu hackerpace TechHeaven.

více na litomysl.cz/rada_mesta/usneseni

Na Smetanově náměstí jsem byl kontrolo-
ván městskou policí kvůli mému psovi, který
štěkal, když jsem byl v obchodu na nákupu.
Na základě jaké vyhlášky či usnesení? Žádný
odpovídající dokument jsem nenalezl a rád
bych zjistil, kam mohu se psem, který občas
štěká?
Protože jsem na místě nebyl, nemohu v žádném
případě posoudit situaci. Nicméně kontaktoval
jsem pověřeného strážníka městské policie
s prosbou o vysvětlení Vámi popisované situace
a zde je jeho odpověď: „... nešlo ani tak o ště-
kání, ale o to, že pán přivázal psa u obchodu
a nechal ho bez dozoru. Kolemjdoucí ten pes
ohrožoval a štěkal na ně. Ve vyhlášce 2/2005
v čl. 4 je uvedeno, že: 1. Na veřejném prostran-
ství je zakázáno: a) nechávat psy volně pohy-
bovat s výjimkou míst s možností volného
pohybu psů, b) nechávat psy bez dozoru.
Na toto byl pán upozorněn a vše vyřešeno do-
mluvou. Takto uvázaných psů máme v blízkosti
obchodních center více, někdy jsou to i bojová
plemena a potom se lidem nedivím, že to strá-
žníkovi oznámí.“ 
Požádám tímto Vás, ale i všechny majitele pej-
sků a psů o pochopení lidí, kteří třeba mohou
mít ze psů strach, kterým vadí výkaly po městě,
občůrané nejen sloupy veřejného osvětlení, ale
i rohy domů. Tolerance je jistě potřeba na obou
stranách. Nechal-li jste psa bez dozoru, tak jste
tím opravdu porušil výše uvedenou vyhlášku
2/2005 „Obecně závazná vyhláška, o pravid-
lech pro pohyb psů na veřejném prostranství“.
Dle mého názoru tedy strážníci konali v souladu
s jejím ustanovením.
Děkuji za pochopení, hezké léto

Daniel Brýdl, starosta

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

Rekonstrukce Zahájské ulice 
potrvá až do listopadu
Připomínáme, že v červenci se začalo s dlouho
plánovanou a diskutovanou rekonstrukcí inže-
nýrských sítí a osvětlení na Zahájské ulici.
Tento záměr zkomplikovala výběrová řízení,
která vypisovalo nejenom město, ale i Správa
a údržba silnic Pardubického kraje. Kvůli nutné
koordinaci prací se rozhodlo o následujícím
harmonogramu:
• 12. července až 8. srpna je naplánována re-

konstrukce plynovodu v ulici M. Švabinského,
bez objízdné trasy.

• 15. července až 8. srpna budou dělníci praco-
vat v ulicích Družstevní a Jabloňová na po-
kládce nového elektrického vedení. V této
lokalitě nebude určena objízdná trasa.

• 9. srpna až 30. listopadu bude rozkopaná Za-
hájská ulice rovněž kvůli rekonstrukci rozvodů
elektřiny a plynu. Objízdná trasa povede
po silnici II/358. Dopravní obsluze bude vjezd
povolen.

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.
Jelikož se současně s rekonstrukcí sítí rozhodla
Správa a údržba silnic opravovat povrch silnice
mezi Litomyšlí a Němčicemi (první křižovatka
u kamenictví), bylo nutné pro řidiče stanovit
objízdnou trasu, ta vede obousměrně po silnici
II/358 (okolo zámku a dále na Českou Třebo-
vou), uzavřený úsek uvnitř města bude pří-
stupný pouze občanům bydlícím na Zahájské,
rezidentům z M. Švabinského bude umožněn
průjezd Družstevní ulicí, stejně jako zákazní-
kům tamního autoservisu. Obyvatelé loka-
lity M. Kuděje budou moci pro příjezd a odjezd
využívat ulici V. K. Jeřábka. Městská autobu-
sová doprava bude obsluhovat všechny za-
stávky, některé trasy ale budou dočasně
upraveny. -az-

V srpnu začne oprava střechy
krytého bazénu

Uzávěrka Lilie
Vážení čtenáři, v srpnu zůstává uzávěrka Lilie
nezměněná. Své příspěvky a inzeráty tedy mů-
žete zasílat na e-mail: lilie@litomysl.cz, poštou,
případně nám je můžete zanést osobně do kan-
celáře redakce Lilie v úředních hodinách do 21.
srpna. Úřední hodiny redakce Lilie jsou v úterý
od 9-12 hod. a ve středu od 13-17 hod. (o prázd-
ninách do 16 hod.). Více informací případně rádi
poskytneme na kontaktech uvedených v tiráži.
Děkujeme za pochopení. -az-

Ačkoliv je krytý bazén přes léto z provozních
důvodů uzavřený, bude v něm v srpnu panovat
čilý ruch. „Stavební firma se přes naplánova-
nou odstávku pustí do opravy popraskané izo-
lace střešního pláště, v některých místech
vymění několik metrů čtverečních střešní kry-
tiny a technici se také pokusí zlepšit proudění
vzduchu v meziprostorech pod střechou, kde
kondenzovala voda,“ popisuje záměr Pavel
Kubeš, vedoucí Oddělení investic MěÚ Lito-
myšl. Město za práce zaplatí 330 tisíc korun
a díky nim by se měl vyřešit problém s hroma-
děním vody, která poškozuje střechu a vytváří
mokré mapy na stropech. 
Krytý bazén by se měl veřejnosti otevřít v prů-
běhu září po konci sezóny na plovárně. K to-
muto kroku se radnice rozhodla na základě

finanční situace. Město ročně doplácí necelé
čtyři miliony na úvěr, z něhož byl bazén posta-
ven, dalších zhruba pět milionů činí provozní
ztráta. Ta by se v případě souběžného otevření
krytého bazénu a plovárny nadále prohlubo-
vala, s ohledem na to bylo odsouhlaseno po-
sunutí otvírací doby na září. Přes léto se
v provozu bude kromě výše uvedených oprav
provádět údržba prostor a strojů, při níž musí
být vypuštěna voda.
Krytý bazén byl dokončen na podzim roku
2010 za částku 123 milionů korun, moderní ob-
jekt si Litomyšlané oblíbili a stal se i Stavbou
roku 2011, od začátku budovu ale také sužují
problémy, kromě vody v podkroví muselo
město řešit například příliš kluzkou dlažbu
uvnitř provozu. -mv-

Dočasná změna
úředních hodin
Upozorňujeme občany, že na Městském úřadu
Litomyšl budou v srpnu zkráceny úřední hodiny
v pondělí a ve středu do 16.00 hod. V ostatních
dnech zůstávají hodiny stejné do 14.00 hod.
Mimo úřední dny mohou být úředníci kvůli pl-
nění pracovních povinností mimo své kanceláře,
proto doporučujeme si schůzky domluvit pře-
dem. -red-
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Dojde k rozšíření průmyslových zón?
Díky hospodářskému růstu a příznivým ekono-
mickým podmínkám se v minulých letech do-
stala kapacita průmyslové zóny u výjezdu
na Svitavy na hranu možností. 
Počet volných pozemků je omezený a řada
zdejších podnikatelů by se ráda ze současných
areálů rozrostla, případně přesunula svou vý-
robu do této lokality, a to i přes všechny prob-
lémy, které v posledním roce a půl nejenom
česká ekonomika zaznamenala v souvislosti 
s pandemií covid-19. Město se snaží vykupovat
nebo vyměňovat navazující pozemky na stáva-
jící průmyslovou zónu tak, aby mohlo v bu-

doucnu nabízet tuto lokalitu dalším firmám k je-
jich rozvoji a podnikáni v Litomyšli. Zároveň ale
vedení města deklaruje, že do průmyslové zóny
Svitavská bude preferovat umístění výrobních
firem, ideálně s vlastním vývojem. 
S dalším rozvojem se do budoucna počítá
i v průmyslové zóně Pohodlí v areálu bývalého
vysílače, kde v současné době vzniká na popud
majitele areálu studie na možný rozvoj. V ne-
dávné době proběhla na radnici schůzka s po-
tenciálními zájemci o využití areálu za účasti
představitelů osadních výborů Pohodlí a Nová
Ves. Více přineseme v dalších Liliích. -az-

Otázky občanů k „chytré“ 
křižovatce a odpovědi na ně
Na konci června nám po spuštění modernizované křižovatky na sociální sítě přišla řada dotazů 
občanů, kteří se zajímali o to, proč se i po spuštění stále tvoří kolony a proč se celý projekt
vlastně realizoval, když na první pohled nejsou patrné změny v provozu. Na vaše nejčastější
dotazy jsme se zeptali úředníků z odboru místního a silničního hospodářství, kteří mají tuto
problematiku na starost.

Co křižovatka umí a proč se to dělalo?
Technické vybavení staré křižovatky se blížilo
konci životnosti, a proto se rozhodlo o moder-
nizaci. Nová – „chytrá“ křižovatka na rozdíl od
té původní díky soustavě kamer a čidel umož-
ňuje prodlužování délky průjezdu pro jednotlivé
pruhy v závislosti na aktuálním provozu. Tím se
zvyšuje plynulost dopravy. Čtenáři si to mohou
představit tak, že v  minulosti svítila červená
pouze na základě předem daného intervalu.

Nezáleželo na tom, jak vypadala dopravní situ-
ace. Nově přednastaveným intervalům pomáhá
i software, který se snaží řidičům urychlit prů-
jezd tak, že pokud je nějaký pruh aktuálně
prázdný, upraví se délka červené či zelené pro
ostatní. Do budoucna také bude snazší měnění
přednastavených programů s délkou trvání čer-
vené/zelené určené jednotlivým pruhům pro
určité denní doby. Řízení staré křižovatky vyža-
dovalo opakované zásahy techniků přímo
na místě, nově vše půjde po konzultaci s policií
zařídit vzdáleně a mnohem rychleji.

Proč tam stejně v červenci byly kolony?
Nové zařízení sice umí na základě aktuálních
dat lokálně upravovat provoz, ale neumí vyřešit
dlouhodobě neúnosnou dopravní situaci
v celém městě. Denně středem Litomyšle pro-
jíždí tisíce aut a tento problém vyřeší pouze
výstavba dálnice, po jejím spuštění bude křižo-
vatka ještě efektivnější, protože bude městem
projíždět méně aut, takže bude důležitější mož-
nost reakce na aktuální vývoj dopravní situace
ve špičkách.

Informace k povinné výměně kotlů 
na pevná paliva do 1. září 2022
Již v září příštího roku začne platit podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákaz po-
užívání všech kotlů na pevná paliva (uhlí nebo
dřevo) 1. a 2. emisní třídy. Emisní třídu kotle je
možné zjistit na výrobním štítku kotle nebo
v technické dokumentaci. To, zda kotel splňuje
požadavky dané zákonem o ochraně ovzduší, je
také uvedeno v dokladu o provedené kontrole
technického stavu a provozu kotle provedeném
odborně způsobilou osobou. První kontrola
měla být provedena nejpozději do 31. prosince
2016 a následně pravidelně jednou za tři roky.
Povinnost provést kontrolu se týká zdrojů
na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepel-
ném příkonu od 10 do 300 kW, které slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění. 
Pokud kotel nevyhovuje stanoveným požadav-
kům, je třeba začít řešit jeho výměnu. Minister-

stvo životního prostředí poskytuje od roku 2015
na jejich výměnu kotlíkové dotace, které by
měly pokračovat až do roku 2022. Nově se sou-
středí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým
nabízí možnost získat až 95% dotaci na vý-
měnu starého kotle, a lidé si o ni budou moci
požádat jako doposud na krajském úřadě.
Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy
dostanou na výměnu až 50 % a budou si moci
nově požádat na přelomu září a října letošního
roku o výměnu starého kotle v programu Nová
zelená úsporám prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí ČR.  Kompletní pod-
mínky nového programu budou zveřejněny
na konci července. Aktuální informace k posky-
tování dotací naleznete na webových stránkách
Krajského úřadu Pardubického kraje a Minister-
stva životního prostředí ČR. 

Alexandra Pandulová, MěÚ Litomyšl

Máte zájem 
o vyřazené semafory
zdarma?
Na konci června město spustilo do ostrého pro-
vozu modernizovanou světelnou křižovatku, při
rekonstrukci došlo i na nutnou výměnu technic-
kého vybavení a v současné době se v měst-
ských skladech nachází 18 jízdních a 10 pěších
semaforů, které jsou vyřazené a pro další pro-
voz nepoužitelné. Pokud byste o ně měli zájem
jako originální dekoraci, kontaktujte Pavla Ji-
ráně, vedoucího Odboru místního a silničního
hospodářství MěÚ Litomyšl, na e-mail
pavel.jiran@litomysl.cz, či volejte úředníkům to-
hoto odboru na tel. 461 653 360. Semafory
město nabízí za odvoz, pokud se nenajdou
žádní zájemci, skončí staré vybavení v recyklač-
ním centru, nebo bude nabídnuto zájemcům
mimo Litomyšl. Na jednoho zájemce je limit od-
běru maximálně dvou kusů světelné signali-
zace. -az-

Řešily se po spuštění křižovatky úpravy sy-
stému?
Ano, jak bylo již před spuštěním provozu avizo-
váno, dopravní odborníci sbírali první týdny
ostrá data z provozu a na jejich základě již
v červenci upravili délky trvání světelných sig-
nálů, prodloužili například interval ve směru od
Poličky do historického centra. Křižovatka měla
při spuštění přednastavené programy od vý-
robce, které se na základě reálného stavu dále
upravovaly a budou upravovat. Zde je nutné
zmínit, že ačkoliv křižovatka umožňuje snadné
úpravy programů, nikdo z městského úřadu
nemá přístup ani oprávnění tyto změny prová-
dět, musí je vždy dělat technici na základě po-
žadavku města a souhlasu policie.

Znamená to, že teď již vše funguje a nejsou
potřeba úpravy?
Ne. Světelná křižovatka na konci července fun-
govala v režimu, kdy byla přizpůsobena stáva-
jícímu provozu, to ale neznamená, že takto
zůstane napořád. V následujících týdnech se
budou provádět drobné úpravy programů
na základě toho, že v příštím půl roce budou na-
příklad silničáři opravovat komunikaci I/34
v Krouně či I/34 mezi Poličkou a Svitavami,
takže Litomyšlí budou řidiči projíždět po stano-
vené objízdné trase. To znamená větší zátěž
u určitých směrů, s nimiž musí software počí-
tat.
Stejně tak dojde k dílčím úpravám semaforů,
které budou pro vyšší komfort řidičů umístěny
na stejných místech, ale pod jiným úhlem, aby
na ně bylo lépe vidět. -mv-
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Žlutý kontejner, růžové brýle a černobílé
svědomí
Díky poslední Lilii si čtenář mohl udělat velmi
ucelený obrázek o nakládání s odpadem, který
jako občané Litomyšle produkujeme. Jedna
důležitá, možná snad nejdůležitější, věta
v tomto jinak komplexním souhrnu neza-
zněla. Rozhodně se nejedná o chybu redakce,
ale spíše o chybu celého systému nakládání
s odpady v ČR a především jeho prezentaci. 
Ve zprávě za rok 2020 EKO-KOM (autorizovaná
firma, která v ČR vymýšlí a platí třídění obalů)
uvádí, že se v ČR zrecyklovalo 70 % plastových
obalů, což Čechy řadí mezi evropskou špičku.
Ve skutečnosti se znovu do oběhu vrátí (tedy
recykluje) dle MŽP zhruba 20 – 25% plastů.
(Pokud vám tu něco nesedí, zde je vysvětlení:
EKO-KOM totiž považuje za recyklovaný odpad
už ten, který se dostane na třídicí linky. České
zákony mu to umožňují tím, že nedůsledně za-
měňují separaci a recyklaci).

Nejlepší špatné řešení
Chyba se však před námi – uživateli systému –
skrývá jinde. Především v tom, že deklarované
české premiantství v třídění a šířená sdělení
ve stylu „tříděním chráníte životní prostředí“ si-
tuaci zkreslují a člověk ji pak vidí přes růžové
brýle. Sešláplá PETka hozená do žlutého koše
je sice nejlepší řešení v okamžiku, kdy se jí
potřebujeme zbavit, avšak je nutné si uvědo-
mit, že se jedná o krizovou variantu – nejlepší
špatné řešení. 
Lepší je totiž PETku vůbec nemít. S vysoce kva-
litní pitnou vodou, která nám v Litomyšli teče
z kohoutků, není potřeba kupovat balenou
vodu. Pivo mohu koupit ve vratné lahvi. Nic-
méně PETka zde slouží samozřejmě jen jako
příklad. Podobné kroky, jak se vyhnout zbyteč-
nému odpadu, všichni známe. Jde jen o naši
volbu v daný okamžik. Potřebuje syn opravdu
energy drink, nebo stačí šťáva do vymyvatelné
lahve? 

Podobně, jako si na dopravní zácpu nejvíce stě-
žujeme my, kteří ji tvoříme, problémy s pře-
plněnými kontejnery trápí nás, kteří jsme si
onen obal pořídili. O jeho zakoupení nerozho-
duje stát, město, ale jen my. Zmíněné instituce
se snaží dopady našeho počínání pouze snížit.
Pěkná čísla o českém třídění přebarvují naše
černé svědomí na bílo. Naší zodpovědnosti
za to, co zbude po nás, se zbavujeme přeho-
zením odpovědnosti na odpadový systém.
Ten však naráží na své limity. Ano, stát by mohl
pomoci více, (např. nižším DPH na výrobky z re-
cyklátu, poptávkou státních institucí po produk-
tech z recyklovaného plastu, třeba při stavbě
dálnic…), doposud se zaměřuje jen na třídění,
další kroky v cyklu opomíjí. Ale i kdyby byl sy-
stém dokonalý, rozhodnutí o tom, zda je daný
obal nutný koupit, je stále na každém z nás. 
Díky za každý zodpovědný nákup!

Jan Vavřín, Generace 89

Jak se pokročilo s přípravou protipovodňových opatření?
Stejně jako v minulých letech, i letos v červenci
se nad Litomyšlí prohnalo několik bouřek. Ze-
jména ta z pátku 16. července přidělala místním
vrásky, kolem čtvrté hodiny odpoledne začal in-
tenzivní přívalový déšť komplikovat situaci
na Havlíčkově ulici, kde musela městská policie
krátkodobě lokalitu kvůli hromadící se vodě
zcela uzavřít, ale i v garážích na Komenského
náměstí, Lánech, Mařákově, J. E. Purkyně, Ne-
došíně či v podchodu u sokolovny. Když po ho-
dině a půl déšť ustal, řada litomyšlských ulic se
ocitla pod desítkami centimetrů vody.
Jelikož se podobné situace opakují, zeptali jsme
se na radnici, jak se za rok od posledních lokál-
ních povodní pokročilo s přípravou protipovod-
ňových opatření.

Historické centrum (Smetanovo náměstí),
Havlíčkova (hotel Dalibor), Mařákova (svě-
telná křižovatka), Komenského náměstí
Tyto lokality patří při větších deštích mezi nej-
postiženější, protože zde voda kvůli zástavbě 
a kanalizaci má omezené možnosti jak odtéct.
Kvůli tomu projektanti připravují rekonstrukci
kanalizace poblíž hotelu Dalibor a světelné kři-
žovatky, s níž by se podle odhadů mělo začít již
v příštím roce, nové vedení umožní rychlejší
odtok nahromaděné vody. Tyto projekty bohu-
žel nelze urychlit kvůli přípravě a další nutné
administrativě, kterou je před zahájením prací
nutné vyřídit. Půjde o investice v řádech milionů
korun a město s řešením odvodu vody v těchto
lokalitách počítá.
Letos již také došlo k přepojení kanalizace
v ulici M. Kuděje (Gregorce), která nově odvádí
část vody směřující původně přes Smetanovo
náměstí do jiné kanalizační větve. V historickém
centru bohužel kvůli omezenému prostoru nelze
tyto úpravy kanalizace provést, ulička za peda-
gogickou školou, kterou stávající kanalizace
vede, je zaplněna rozvody inženýrských sítí,
takže tam podle vyjádření odborníků nelze širší
vedení kanalizace vtěsnat.
Dále dělníci ve vybraných lokalitách provedli
drobnější úpravy, jako jsou odtokové žlaby, hor-

ské vpusti a podobně. Jedná se o ulice M. Ku-
děje, Na Lánech, Jabloňová či oblast od židov-
ského hřbitova, tyto technické úpravy pomáhají
odvádět vodu ze silnic na Lánech, J. E. Purkyně
a Z. Kopala.

Lány, J. E. Purkyně, Z. Kopala
I zde se dlouhodobě objevují problémy s odto-
kem vody při přívalových deštích. Na Lánech je
problém s vodou z okolních polí, která stéká
dolů směrem od židovského hřbitova. Tento
problém nevyřeší kanalizace, ale poldr, který by
měl vodu do určitého objemu zadržet. Vedení
města řeší s majiteli pozemků jeho výstavbu,
která je nutná i pro budoucí rozvoj této lokality
s ohledem na to, že Lány mají do budoucna být
částí, kde se budou prodávat stavební parcely. 
Také na Z. Kopala a J. E. Purkyně je problém
s hromadící se vodou z polí. Již loni město ne-
chalo za novou výstavbou vybudovat provizorní
odtokový kanál, který již několikrát odvedl proud
vody od bytovek. Toto řešení však do budoucna
musí doplnit další prvky, město v současné době

žádá o dotaci na vybudování velkého parku
na Z. Kopala, který bude kromě relaxace sloužit
i jako velká přírodní plocha na zadržování vody.
O udělení dotace by se mělo rozhodnout ještě
letos a veřejnost budeme informovat.

Zbaví se Litomyšl zcela lokálních povodní?
V případě krátkých a extrémních dešťů, které
jsou v posledních letech čím dál častější, ne-
bude možné jejich důsledky zcela eliminovat ani
v případě, že se podaří dokončit rekonstrukci
kanalizací a výstavbu poldru. I tyto projekty
mají své limity na to, kolik vody pojmou. Proto
je důležité kromě investičních projektů pokra-
čovat i se zazeleňováním okolí města, například
výstavbou parků či sázením stromů, budováním
tůní a dalšími projekty na ozelenění krajiny.
V tomto případě musí ale chtít pomoci i sou-
kromí majitelé pozemků z okolí. Také je potřeba,
aby majitelé nemovitostí sami usilovali o maxi-
mální ochranu a nová výstavba byla posuzo-
vána i ve světle potencionálních škod při
přívalových deštích. -mv-

Správa železnic na toto léto plánuje opravu více
než deseti železničních přejezdů mezi Vysokým
Mýtem a Litomyšlí. V níže uvedených místech
počítejte s dopravními uzavírkami. Kvůli uza-
vření železničního přejezdu u Saint-Gobain
Adfors nebude MHD ve dnech 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.)

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. -az-

Pozor na opravu přejezdů

Generace 89
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Klubovny (jako) po tornádu
„Tady řádila smršť!“ myslí si skautští vedoucí
po některých velmi vydařených schůzkách dětí.
Nicméně vezmou koště, hadr a během pár
minut je klubovna připravená na další dobro-
družství. Na konci června nabral tento povz-
dech u skautů v Hodoníně úplně jiných rozměrů.
Nečekané ničivé tornádo srovnalo jejich zá-
novní útulnou klubovnu se zemí. Sebralo i stře-
chu dalším klubovnám v okolí. 
Skauti zbytečně nevzdychali, jejich ruce se
ihned zapojily do služby. Bylo jich třeba na stře-
chách, v koordinačním centru dobrovolníků,
na klávesnicích, u lopaty.  Skautské oddíly z celé
republiky pozvaly děti ze zasažených oblastí
na své tábory. Postupně přichází i čas na ob-
novu kluboven. Pomoc můžete i vy, a nemusíte
se ani hnout z Litomyšle. „S odrostlou generací
skautek už několik let provozujeme na bleších
trzích dobročinný stánek. Letos pošleme peníze
na jižní Moravu, tam je jich zapotřebí,“ říká

Irenka Kopecká z oldskautské družiny 9. oddílu,
maminka tří litomyšlských skautů. „Prodáváme
nádobí, knihy hračky, drobnosti z domácností,
které nám lidé darují. Ceny máme velmi symbo-
lické, každá desetikoruna se počítá. Po domluvě
s organizátory trhů letos ani nebudeme odvá-
dět částku do „blešího fondu“,   vše pošleme
přímo Skautské nadaci J. Foglara, která sbírku
zaštítila.“  Komu je tato aktivita sympatická,
může se přidat: přinést krabici věcí na prodej,
nakoupit si ve stánku, vhodit pár drobných
do sbírkové kasičky nebo si vyhledat sbírkové
podrobnosti na www.darujme.cz/projekt/
1204938. „Na pomoc skautům z jihu Moravy
po tornádu“. Věci na prodej ve stánku je možné
přinést přímo na Špitálek 7. 8. a 11. 9., nebo kdy-
koli v otvírací době do Galerie de Lara na ná-
městí poblíž pošty. 

Jana Dvořáková

Nejenom v případě přírodních katastrof platí
známé rčení „kdo pomáhá rychle, ten pomáhá
dvojnásob.“ Na tornádo a zpustošené vesnice
nereagovali rychle pouze hasiči a dobrovolníci,
ale také Farní charita Litomyšl, která již několik
hodin od oznámení prvních informací o zkáze
na Moravě zorganizovala materiální sbírku.
Během pár hodin se díky dárcům z celého Lito-
myšlska podařilo sehnat nejdůležitější věci,
které jsou vždy v případě přírodních katastrof
potřeba na místě co nejdříve – hygienické po-
třeby, spacáky, svítilny, smetáky, dezinfekce, lo-
paty, kbelíky a další praktické věci. Čtyři plné
dodávky pomoci z Litomyšle se na místo pří-
rodní kalamity díky farní charitě dostaly ještě 
o víkendu 27. června.
Kromě praktických darů se po celé ČR vyhlásila
řada dobročinných finančních sbírek, do níž se
zapojí i město Litomyšl. Pomoc místních samo-
správ koordinuje Svaz měst a obcí a radnice
na speciální účet v září odešle finanční dar
ve výši 50 tisíc korun na obnovu zasažených
obcí. Kvůli nutné administrativě byly obce z celé
republiky vyzvány, aby dary posílaly najednou
po skončení záchranných prací kvůli tomu, že
přijetí každého daru musí vždy schválit vedení
zasažených obcí a nutná administrativa zdržo-
vala vedení radnic z postižených území od po-
máhání občanům a organizace pomoci na
místě. V soukromých sbírkách již občané vybrali
přes miliardu korun, pomoc přislíbil i stát
a v době uzávěrky tohoto vydání se řešily prak-
tické otázky spojené s tím, aby se peníze na po-
třebná místa dostaly co nejdříve. -mv-

Ve čtvrtek 24. června poničilo tornádo několik
obcí na Břeclavsku a Hodonínsku, ještě ten
večer jsme se napříč sbory začali domlouvat
na tom, jak lidem v zasažených oblastech po-
moci.
Během následujícího dne jsme zjistili podrob-
nější informace a kontaktovali jsme HZS Pardu-
bice. Podařilo se nám sehnat telefonický
kontakt do Moravské Nové Vsi na paní Sečkářo-
vou, majitelku Restaurace u Sečkářů. Po krát-
kém, ale výstižném rozhovoru bylo jasno.
Telefonický popis škod, chvějící se hlas s pro-
sbou o pomoc byl jasným signálem pro ranní
odjezd. Ještě ten večer jsme nachystali po-
třebné vybavení, nářadí a auto. 
Vyjeli jsme v sobotu ráno, na místo jsme dorazili
v dopoledních hodinách, kdy už dopravu řídila
policie. Kolem vesnic se tvořili kolony aut. Auta
dobrovolníků byla zaparkovaná v příkopech
kolem silnic. Příjezd do vesnice však nebyl nijak
poznamenán živelnou pohromou. Po několika
metrech už však byla vidět všudypřítomná
zkáza. Domy bez střech, polámané statné
stromy, zničená auta v ulici,… 

Po konzultaci s majitelkou jsme byli přiděleni
na střechu hostince, kde již pracovali dobrovolní
hasiči z Nového Města na Moravě. Nebyl čas
ptát se kdo odkud je a jak se jmenuje. Podle
předpovědi měl přijít déšť, což by pro 100 let
starý hostinec bez střechy nebylo vůbec dobré.
Panovaly obavy z možného rizika promočení
klenby stropu a z případného zřícení stropu.
Všechno v okolí bylo zničeno, okna rozbitá, vy-
bavení hostince také. Rodinný dům majitelky,
kde vír pobořil zdi v druhém patře, odnesl celou
střechu a vysál veškerý nábytek, byl neobyva-
telný. 
Veškerý odpad se musel ručně uklízet a odná-
šet na náves, zde byli dobrovolníci nejvíce po-
třeba, při náročné práci se hodily všechny ruce.
Při pohledu ze střechy na náves bylo vidět
hlavně sbory dobrovolných hasičů, kteří chodili
v zásahových stejnokrojích, bez jejich pomoci
by se lidé neobešli. 
Vesnicí jezdila nákladní auta soukromých sta-
vebních společností a soukromé bagry. Po ce-
lodenní práci nám místní, kteří nepřišli o střechu
nad hlavou, nabídli sprchu. Bylo to milé gesto,

které po náročném dnu přišlo vhod. Při večerní
besedě byla na lidech vidět bezmoc a obavy
z budoucnosti. Přespali jsme v našem uprave-
ném autě, které má i polní kuchyni, takže jsme
nikomu nepřidělali starosti.
Následující den jsme začali dělat na provizorní
střeše hostince i přilehlého rodinného domu.
Velký dík za odvedenou práci patří partě tesařů
z Jindřichova Hradce, kteří přijeli také pomoci.
Do večera byla střecha provizorně zakrytá. Ob-
dobně na tom byly i okolní domy, při pohledu
z výšky na zbytek vesnice byly vidět modré pro-
vizorní střechy snad všude. 
Místní lidé byli nadšeni z nezištné pomoci dob-
rovolníků z celé republiky, které předtím v ži-
votě nikdy neviděli. Nám bylo odměnou vidět
alespoň malou špetku naděje v očích lidí, kteří
během pár minut přišli o vše. 
Před cestou do postižené oblasti nás lidé odra-
zovali i na základě dezinformací Jihomorav-
ského kraje, že dobrovolníci nejsou potřeba.
Opak byl pravdou, byly potřeba každé šikovné
ruce, více než se zdálo. Místní lidé byli vyčerpáni
po několika dnech nejistoty a bez spánku, fy-
zicky i psychicky. Nejednou člověk uronil slzu
při pohledu na zkázu a naprostou beznaděj lidí
bez střechy nad hlavou. 
Jsme rádi, že jsme se odhodlali vyrazit a že jsme
mohli těmto lidem alespoň trochu pomoci. Byla
to neuvěřitelná zkušenost s velice silným emo-
cionálním zážitkem.

Za SDH Pohodlí a SDH Nová Ves Jan Řehák
foto: SDH

Sbírky materiální
i finanční

Litomyšl pomáhá obcím, které zasáhlo tornádo

Dobrovolní hasiči neváhali
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky

ZAMYŠLENÍ

Při diamantovém výročí svatby chceme po-
děkovat svým rodičům Jarmile a Pavlovi Hor-
ským za vše, co pro nás – své děti a svá
vnoučata Jirku, Zuzku, Karolínku, Danečka
i pravnoučky Jiříka a Matěje – ve svém životě
udělali a dělají doposud. 
Přejeme jim hodně zdraví do dalších let. 

Pavlína, Pavel a Petra
Dobrovolní hasiči z Litomyšle – města, Lito-

myšle – Lán, Kornic, Nedošína, Nové Vsi, Osíku,
Pazuchy, Pohodlí a Sedlišť se společně mí-
stními podniky Kubík a.s., Billa s.r.o., Řeznictví
Sloupnice s.r.o., IZOS Litomyšl s.r.o. se podíleli
na sbírce pro Litomyšlskou nemocnici. Díky je-
jich příspěvkům jsme mohli do nemocnice při-
vézt minerálky, energy nápoje, sušenky,
čokolády a další potraviny v hodnotě 26 tisíc
korun. Dárky jsme předali nejenom zaměst-
nancům nemocnice, ale i příslušníkům Zdra-
votnické záchranné služby jako poděkování

za jejich nelehkou práci v době pandemie.
M. Gregušová

Krásných 80 let oslaví náš milý děda, tatí-
nek a manžel pan Nepraš. Přejeme ti hodně
zdraví a děkujeme za vše, cos pro nás všechny
udělal, máme tě moc rádi. Tvoje žena Jaruška, 

syn Zdenda s rodinou a Míla s Kiki a Pavel.
20. srpna uplyne 20 let od úmrtí našeho mi-

lovaného tatínka, manžela, dědečka MUDr. Ji-
řího Hudského, který v Litomyšli působil od
roku 1978 jako primář rentgenologického od-
dělení zdejší nemocnice. Byl velkým milovní-
kem vážné hudby a knih. Kdo jste ho znali,
věnujte, prosím, tichou vzpomínku na tohoto
úžasného člověka.

Za celou rodinu dcera Dagmar
6. srpna uplyne 10 let, co nás navždy opustil

v nedožitých 74 letech pan Milan Švec z Lito-
myšle. 
Stále vzpomínají manželka a rodina Bartasova

Kdo bude požehnaný? Gn 27, 1-13
Kapitola Genesis je kapitolou požehnání, ale
vedle toho je také kapitolou rozkladu. Celá ro-
dina se rozložila a tím, co ji rozložilo, byl hřích.
Nebyl to hřích jednotlivce, ale byl to hřích
všech jednotlivců v této rodině. Každý z nich
měl aktivní podíl na tom, co se dělo v této ka-
pitole.
Dobrý začátek je velkým krokem k dobrému
konci, ale žádný dobrý začátek nám dobrý
konec nikdy nijak nezaručí. Izák od začátku –
ba dokonce ještě před svým narozením – za-
koušel ohromné Boží požehnání. Začínal sku-
tečně velmi dobře. Ale …? Co se stalo?
Zdá se, že Izák začal být trochu přecitlivělý
sám na sebe. Obvykle tomu říkáme sobectví.
U Božího člověka to nemusí být tak patrné jako
u člověka nevěřícího, ale je to stejně zhoubné.
Bude se to projevovat maličkými věcmi – ta-
kové věci mohou být nenápadné a budou se
podobat těm obvyklým věcem, do nichž pa-
dáme, když hřešíme. Přesto zde bude jeden
rozdíl – a to je vytrvalá tendence těchto věcí.
Bůh při narození Izákových synů jasně prohlá-
sil, že Jákob bude synem zaslíbení – tím
synem, v němž bude pokračovat požehnání

Abrahamovo, tím synem, v jehož potomku doj-
dou požehnání všechny národy. Přesto se Izák
rozhodl, že to bude jinak. Dohodl se se svým
oblíbeným synem, že tento Boží plán překazí
tím, že Ezauovi udělí otcovské požehnání.
Všimněte si, že to byla dohoda mezi těmito
dvěma muži – bylo to něco chystaného
v ústraní, potají, aby o tom nikdo další nevěděl.
Otcovské požehnání bylo obvykle veřejné, pro-
tože se jednalo o skutečně důležitou věc. Ale
ne v tomto případě. Izák chtěl obejít Boží pří-
kaz, chtěl si to udělat po svém. Našel si vlastní
cestu, která byla cestou neposlušnosti Božího
slova. A do jeho života to přineslo tragické dů-
sledky. V dnešním příběhu nejsou vítězové.
Prohráli všichni. Můžeme tu najít ještě něco
hezkého, kromě toho, že víme, čemu se v ži-
votě vyhýbat? Jedno určitě: i když všichni udě-
lali chybu, Boží požehnání pro celý národ
zůstává. I když i praotci Izraele jsou chybující
lidé, Boží požehnání tím ohroženo není. I když
člověk často pokazí, co může, není to konec.
Boží věrnost a Boží požehnání zůstává - nad
Izákem, Jákobem i nad Ezauem. A nad námi
taky. Piotr Antkiewicz 

Jan Kubíček
Cena se uděluje jako poděkování a uznání za
dlouholeté zásluhy v trénování dětí a mládeže
v atletice a vedení mladé generace ke sportu
a aktivnímu životnímu stylu.

Jiří Smékal
Cena se uděluje jako poděkování a uznání za
dlouholeté zásluhy v trénování dětí a mládeže
v karate, z nichž se řada stala mistry republiky,
a předávání morálních zásad mladé generaci,
která jsou platná nejenom na tatami.

Stanislav Cimburek
Cena se uděluje jako poděkování a uznání za
dlouholeté zásluhy v trénování dětí a mládeže

v basketbalu a vedení mladé generace ke
sportu a aktivnímu životnímu stylu.

Petr Doseděl
Cena se uděluje jako poděkování a uznání za
dlouholetou pedagogickou činnost, příkladné
vedení základní školy ve funkci ředitele a pod-
poru studijních a volnočasových aktivit žáků,
které vedou k rozšíření jejich obzorů a znalostí
nad rámec běžné školní výuky.

Eva Maršová
Cena se uděluje jako poděkování a uznání za
dlouholetou práci ve zdravotnictví, zásluhy
v oboru plicního lékařství a lidský přístup k pa-
cientům i kolegům.

Prof. MUDr. Blanka Brůnová, Dr.Sc.
Cena se uděluje jako poděkování a uznání lito-
myšlské rodačce za její významnou lékařskou,
vědeckou a pedagogickou činnost související
s výzkumem, aplikací a zdokonalováním kon-
taktních čoček.

Karel Novotný
Cena se uděluje jako poděkování a uznání za
dlouholeté zásluhy o rozvoj města Litomyšle
v oblasti sportu, zejména za založení a vedení
zdejšího volejbalového klubu a přínos, který
tato organizace měla a má nejenom ve spor-
tovní oblasti, ale i společenském životě v Lito-
myšli. Cena se uděluje in memoriam. -az-

Seznamte se s letošními nositeli cen města
Plaketu Rady města Litomyšle si v letošním roce odnese více lidí, než jsme byli zvyklí z předchozích ročníků. Vedení města děkuje občanům 
za řadu návrhů, které na radnici došly. Kdo a za co si podle vás i radních zaslouží poděkování? To najdete níže. Zároveň vás zveme na udílení
cen města, které se uskuteční v září. O přesném datu konání vás ještě budeme informovat v další Lilii. 

Poděkování 
– dokument Ata
2. července jsme v Klášterních zahradách mohli
zhlédnout premiéru dokumentu Ata, který nás
věrohodně zavedl do litomyšlské události pa-
desátých let tehdejšího komunistického režimu.
V některých okamžicích nám běhal mráz po zá-
dech, a to i přes letní počasí.
Po úvodních proslovech jsme však nejprve
mohli nabýt pocitu, že hlavním tématem večera
je sponzoring podporující vznik dokumentu
Ata. Patrně nedopatřením došlo k opomenutí
zmínky o základu vzniku dokumentu, a tedy
i potřebě zajištění finančních zdrojů. Základem
bylo dlouhodobé bádání a zpracování historic-
kých faktů následně zachycených v knižní po-
době. Tím zpracovatelem je PhDr. Martin Boštík,
kterému patří velké díky za jeho počin, bez kte-
rého by dokument Ata nemohl vzniknout.

Stejně tak jako na pódiu chyběl skromný histo-
rik a badatel Martin Boštík, tak ve velkém para-
doxu za zdmi Klášterních zahrad dlouhá
desetiletí přebývá majestátně vzhlížející Zdeněk
Nejedlý, mnohokráte zmiňovaný v dokumentu
Ata, však nikterak lichotivě. Chybělo již jen
místo přesunu do VIP stanu spořádaným prů-
vodem přejít před 1. ZŠ s květinovými věnci.
Možná by nám v Litomyšli mohli poradit zastu-
pitelé z Prahy 6, jak naložit s kontroverzním
uměleckým dílem. Zajímavá by mohla být
úvaha, aby právě na tomto místě stála socha
Františka Ambrože Stříteského.
Velké díky za vznik dokumentu Ata, díky histo-
riku Martinu Boštíkovi, díky všem tvůrcům
dokumentu Ata a v neposlední řadě díky i fi-
nančním mecenášům.

Petr Kovář
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170 let - 23. 8. 1851 se narodil Alois Jirásek,
český prozaik, dramatik, autor řady historic-
kých románů. V Litomyšli strávil 14 let jako pro-
fesor dějepisu a zeměpisu na gymnáziu i jako
učitel na reálce. Měl zásluhu na tom, že se Li-
tomyšl stala mimopražským kulturním cen-
trem. S Litomyšlí je spjata řada jeho děl, např.
Filosofská historie, U Rytířů, Na staré
poště, M. D. Rettigová, Vojnarka atd. Jeho žena
Marie Podhájská pocházela z Litomyšle. Přispí-
val do almanachů a časopisů Obzor litomyšl-
ský, Pamětní list Sokola litomyšlského,
Studentská Litomyšl, Od Trstenické stezky. 
160 let - 1. 8. 1861 se narodil Vladimír Augusta,
knihtiskař, majitel bývalé věhlasné litomyšlské
tiskárny „Kuklík“, kterou roku 1889 převzal
po své matce Františce a vedl ji až do roku
1939. Byla zde vydána řada zajímavých tisků
(např. Komenského Labyrint světa, Nerudovo
drama Franceska di Rimini aj.) a tiskly se zde
též první litomyšlské noviny Hlas Litomyšle.
Vladimír Augusta byl aktivním členem řady li-
tomyšlských spolků a za jeho působení zazna-
menala tiskárna velký rozvoj. 
135 let - 27. 8. 1886 se narodil PhDr. Josef
Páta, filolog, slavista, profesor lužického ja-
zyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.
Byl autorem mnoha článků a studií o A. Jirá-
skovi, T. Novákové, B. Němcové, M. D. Rettigové
a prací o Litomyšli. Vedle pedagogické práce se
Josef Páta věnoval i činnosti spolkové, sokolství
a regionálnímu bádání z minulosti Litomyšle

a okolí. Organizačně se podílel na významných
litomyšlských výstavách věnovaných A. Jirá-
skovi, B. Němcové, J. Mařákovi nebo B. Smeta-
novi.
130 let - 22. 8. 1891 zemřel Jan Neruda, vý-
znamný český básník, prozaik, novinář, drama-
tik, literární a divadelní kritik a vůdčí osobnost
generace májovců. V Litomyšli byl roku 1860
redaktorem společenského časopisu Obrazy
ze života, který vydávala Augustova tiskárna.
105 let - 20. 8. 1916 zemřel Jan Šula, český ar-
chitekt a pedagog, absolvent pražské techniky.
Autor projektu Smetanova domu, spolu s Vik-
torinem Šulcem a Josefem Velflíkem. Stavěli
na modernizovaných historizujících slozích,
především neorenesanci s prvky gotiky
a s uplatněním secesního dekoru. 
65 let - 1. 8. 1956 zemřel Pavel Janák, architekt,
designér, jehož stavby i myšlenky měly zásadní
vliv na vývoj české architektury, architekt Praž-
ského hradu, pedagog na Uměleckoprůmy-
slové škole v Praze a autor podstavce pomníku
Bedřicha Smetany v Litomyšli.
25 let - 3. 8. 1996 zemřel Josef Hýbl. Celý život
prožil v Litomyšli a dění v tomto městě se stalo
inspirací pro jeho amatérskou fotografickou
tvorbu. Díky jeho zápalu pro fotografování
vznikly rozsáhlé cykly zaznamenávající udá-
losti, které se odehrály v 60. až 90. letech v Li-
tomyšli, ale i půvabné snímky ze života
místních obyvatel. Svým fotoaparátem zachytil
stavební proměny města, výstavbu panelových
sídlišť a řadových domů, zdokumentoval pří-
pravy na spartakiádu v roce 1975 či závody mo-
tocyklů, které se v 70. letech jezdily v blízkosti

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

srpen 2021

HISTORICKÉ POHLEDY

Rašínovy (později Leninovy) sady byly součástí
Masarykovy čtvrti a navazovaly na Smetanův
dům. Základy parku vznikly při konání Krajin-
ské výstavy východních Čech v roce 1929, kte-
rou navštívil i prezident T. G. Masaryk. V altánu
se později konaly promenádní koncerty. Od 60.
let 20. století byl v sadech umístěn pomník –
velký přírodní kámen z budislavské žuly s ná-
pisem „KSČ bojovala a zvítězila“. Tento „bal-
van“ sem byl přesunut z místa, kam se v roce
1967 vrátil pomník Jana Amose Komenského.
V roce 1978 se začal stavět silniční průtah
městem, dokončen byl roku 1983. Bohužel
stavbě musely ustoupit sady za Smetanovým
domem a celé bloky domů (zejména na tzv.
Bělidlech), mnoho dalších budov bylo znehod-
noceno. Město bylo rozděleno na historickou
část okolo Smetanova náměstí a na část, kde
se nachází litomyšlské školy, městský úřad,
poliklinika či nemocnice. Oddělilo se tak staré
a nové město, které se začalo formovat na po-
čátku 20. let dvacátého století, kdy byla posta-
vena velkorysá budova gymnázia jako
urbanistická protiváha návrší s dominantním
zámkem. Lenka Backová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Blanka Štarmanová – Suchá, 

Jaroslava Votroubková,
Jarmila Tašnerová

85 let  – Josef Frajdl, Marie Košťálová, 
Olga Pazlarová, 
Jindřich Stříteský,
Věra Trávníčková 

90 let  – Libuše Rybová,
Marie Strnadová

91 let   – František Koráb,
Zdeněk Voříšek

Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Petr Šíma, Karlovy Vary – Kateřina Jarošová,
Horní Slavkov• Filip Hajzler, Výprachtice –
Aneta Jandejsková, Výprachtice • Jaromír
Šiša, Svitavy – Tereza Bulvová, Svitavy • Ta-
deáš Faltys, Javorník – Lucie Vítková, Vysoké
Mýto • Jindřich Nešpor, Karle – Kristýna Bin-
ková, Čistá • Ladislav Glesner, Němčice –
Kristýna Šplíchalová, Budislav • Václav Háp,
Horní Újezd – Lucie Ferková, Dubá • Jan Kru-
tina, Dolní Újezd – Dominika Motyčková,
Dolní Újezd • Luboš Tauber, Krásné – Iveta
Soušková, Lubná • Vladimír Šlesinger, Svi-
tavy – Marie Karlíková, Benátky • Josef Kou-
dela, Čistá – Aneta Šraitrová, Litomyšl •
Tomáš Hajro, Litomyšl – Zuzana Plchová,

Svitavy • Pavel Kaidl, Praha – Hana Hláv-
ková, Černošice • Václav Mareš, Dlouhoňo-
vice – Pavlína Štiková, Janov • Pavel Voříšek,
Litomyšl – Hana Pirklová, Litomyšl • David
Kalina, Holice – Barbora Kvapilová, Sezemice
• Jan Krejsa, Trstěnice – Andrea Jechová,
Trutnov • Karel Kutzer, Chotovice – Karla
Buřvalová, Litomyšl 
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

DIAMANTOVOU SVATBU
oslaví 14. 8. manželé 
Jarmila a Pavel Horský z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme
hodně zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Jiřím Koskem (71 let)
Jindřichem Nýčem (72 let)
Jaroslavem Motákem (79 let)
Emilií Dočkalovou (80 let)
Vzpomínáme. 

Dana Kmošková, předseda KPOZ

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

Rašínovy sady

Litomyšle. Josef Hýbl se stal „dvorním fotogra-
fem” Mladé Smetanovy Litomyšle, jejíž první
ročník se konal v roce 1974, snažil se zachytit
atmosféru festivalu i portrétovat účinkující, fo-
tografoval také operní festival Smetanova Li-
tomyšl.
40 let - 31. 8. 1981 byla předána do užívání
nová čtyřproudová vozovka I/35, která tvoří
obchvat historického jádra města. Za účasti zá-
stupců investora, projektanta, dodavatele,
stranických a státních orgánů i široké veřej-
nosti provoz na nové komunikaci slavnostně
otevřel předseda ONV Svitavy soudruh Prchal.
Poděkoval všem účastníkům výstavby za kva-
litní práci, ocenil, že vozovka je dána do užívání
víc jak rok před termínem dokončení výstavby.

Lenka Backová
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Proč to (neu)děláte?!
Otázky a odpovědi k bezpečnosti
Srpnový díl infokampaně Proč to (neu)děláte?! se zabývá oblastí bezpečnosti jak na silnicích, tak v různých částech města.  Tentokrát jsme na nejčastější
dotazy občanů v anonymním dotazníkovém šetření získali odpovědi vedení radnice, městské policie a státní policie. 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. Podklady, z nichž
vycházíme, najdete na webu www.litomysl.cz.

Bezpečnost ve městě
91 % zapojených obyvatel je spokojeno s bez-
pečnostní situací ve městě, vnímání se neliší
napříč jednotlivými skupinami obyvatel, ani dle
místa bydliště v rámci města.

Hlavní problematická místa očima občanů?
• Nebezpečné přechody (např. u Penny), 

ohrožení chodců obecně
• Okolí autobusového nádraží
• Chybí širší pokrytí kamerovým systémem
• Nedostatečné pochůzky městské policie

mimo centrum města

Jediné, co vnímám jako nebezpečí, je automo-
bilová doprava. Nedá se na kole bezpečně
přejet město, někde chybí přechody pro
chodce.
Obavy z dopravní situace navzdory převažují-
címu pocitu bezpečí vyjádřilo hned několik re-
spondentů. Radnice již v minulých letech
připravila několik projektů na hlavních silnicích
ve městě, které měly s touto problematikou
něco udělat.  Jednalo se například o rekon-
strukci přechodů na silnici II/358 na Mařákově
ulici, kde vznikl ostrůvek pro bezpečné přechá-
zení chodců (naproti Rettigovce) – tento bez-
pečnostní prvek vychází z platných norem, 
a pokud by v místě nevznikl, musela by být lo-
kalita pod kontrolou semaforů.
Naposledy došlo k bezpečnostním úpravám pro
chodce v oblasti světelné křižovatky, která je
nově zcela bezbariérová a kontroluje provoz 24
hodin denně. Stejně tak pokračují přípravy
na vybudování cyklostezek v okolí města, pro-
tože ty jsou pro bezpečné cestování nezbytné 
(o tomto tématu budeme mít samostatný díl 
v příštích vydáních). Dopravní situace v Lito-
myšli se bohužel nezklidní do doby, než bude
zprovozněna dálnice D35, k čemuž by podle
současných odhadů Ředitelství silnic a dálnic
ČR mělo dojít v příštích pěti letech.
Řada občanů požadovala rozšíření úsekového
měření (viz další dotaz) ve městě. Na tomto
místě je však nutné uvést, že podle policejních

statistik je situace v Litomyšli i z hlediska do-
pravy klidná, ročně zde dojde k jednotkám
nehod aut s chodci či cyklisty a ve většině pří-
padů jsou řidiči aut při těchto incidentech z hle-
diska zákona v roli poškozených, protože ke
srážce nedošlo jejich vinou. 
Všechna opatření pro zklidnění dopravy a zvý-
šení bezpečnosti musí radnice konzultovat 
s dopravním inspektorátem, jenž všechny bez-
pečnostní prvky na silnicích schvaluje, bez jeho
souhlasu město nemůže budovat nové pře-
chody, ostrůvky pro chodce, úsekové měření,
měřit okamžitou rychlost či přenastavovat se-
mafory dle vlastní libosti. 

Šlo by na příjezdu od České Třebové umístit
úsekové měření? Cesta J. Matičkou dolů je ne-
bezpečná.
Kamerový systém hlídá rychlost projíždějících
vozidel v ulicích Moravská (výjezd na Svitavy),
T. G. Masaryka (okolí škol), J. E. Purkyně (nemoc-
nice a výjezd na Poličku) a Zahájská (na základě
požadavku občanů). Již od počátku měření rad-
nice eviduje požadavky obyvatel na instalaci sy-
stému v dalších lokalitách, zejména v ulicích
Zahájská, kde již funguje, a dále V. K. Jeřábka (do
níž auta z J. Matičky odbočují). Mimo úsekové
měření probíhá i měření průjezdů na červenou
na světelné křižovatce.
Město na konci roku 2020 dostalo povolení od
Dopravního inspektorátu Policie České republiky
do této lokality kvůli zvýšení bezpečnosti úse-
kové měření zavést, v současné době probíhá

výběrové řízení, až budou jasné specifikace fun-
gování kamer v této oblasti, budeme 
v předstihu místní i řidiče informovat. Předpoklá-
daný termín zahájení je podzim letošního roku.
Stejně jako v dalších lokalitách, i zde bude řidiče
na kamerový systém úsekového měření informo-
vat ještě před průjezdem sada značek. Některé
okolní obce požádaly město Litomyšl 
o pomoc při zavedení úsekového měření i na je-
jich katastrech, v současné době se řeší výběr
míst. O všech těchto plánech budeme informo-
vat v dalších vydáních Lilie.
Úsekové měření je nejenom v Litomyšli tématem,
které rozděluje veřejnost. Podle jeho zastánců
zvyšuje bezpečnost a nutí řidiče pod hrozbou
pokut dodržovat pravidla silničního provozu,
oponenti zavádění či rozšiřování úsekového mě-
ření poukazují na příjmy, které město jako pro-
vozovatel z úsekového měření získává, a není
podle nich motivované snahou o zvýšení bez-
pečnosti, ale plněním městské kasy. 
Všechny úseky hlídané kamerovým systémem
v Litomyšli musel před zahájením měření schvá-
lit dopravní inspektorát s ohledem na bezpeč-
nost účastníků provozu a není v pravomoci
radnice na přání občanů tento systém rozšiřovat
bez schválení odpovědných orgánů, proto také
celý proces přípravy může trvat až jeden rok. 
Jak je vidět z uvedené statistiky (viz infobox),
počet přestupků klesá, což je nejdůležitější vý-
sledek úsekového měření – vyšší bezpečnost ři-
dičů i chodců. I přes klesající počet přestupků,
a s tím spojeným poklesem příjmů z nich, chce
radnice systém úsekového měření ve vybraných
lokalitách zachovat i do budoucna, protože úse-
kové měření bylo v Litomyšli vybudováno pro
zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Proč město nerozšíří kamerový systém?
Hlavně na autobusovém nádraží, kde se
schází nepřizpůsobiví a opilci. Dalšími lokali-
tami, kterými mají někteří respondenti strach
po setmění chodit, jsou podchody a okolí kina.
V Litomyšli je v současné době 11 kamer, které
monitorují veřejná prostranství, konkrétně se
jedná se o ulici Kpt. Jaroše, Smetanovo ná-
městí (2x kamery), Tyršovu, Jiráskovu (5x), T. G.
Masaryka a Moravskou. 
Radnice chtěla v minulém roce získat dotaci 
na rozšíření a modernizaci tohoto systému, ze-
jména do míst, která i občané následně zmi-
ňovali v anonymním dotazníku, hlavně do okolí
autobusového nádraží, obchodních domů
a dalších vytipovaných lokalit. Město Litomyšl
však paradoxně kvůli tomu, že je ve městě
dlouhodobě nižší míra kriminality oproti okol-
ním městům, na dotaci nedosáhlo a v sou-
časné době řeší, jak kamerový systém rozšířit
alespoň do některých ulic, například rozděle-
ním projektu na etapy. Do budoucna je tedy
rozšíření kamerového systému jedním z při-
pravovaných projektů radnice.
Bohužel, stávající systém kamerového sy-
stému neumožňuje některou ze starších
kamer, například ty z okolí zámeckého návrší
na Jiráskově ulici, přemístit jinam.
V místech, která jsou vytipovaná jako proble-
matická, městská i státní policie provádí čas-

Dopravní nehody
s účastí chodců v Litomyšli 

2019
Celkem nehod: 5
chodec jako poškozený: 2x
chodec jako viník: 3x

2020
Celkem nehod: 4
chodec jako poškozený: 2x
chodec jako viník: 2x

2021 (do 20. 7.)
Celkem nehod: 1
chodec jako poškozený: 0x
chodec jako viník: 1x

s účastí cyklistů v Litomyšli

2019
Celkem nehod: 3
cyklista jako poškozený: 0x
cyklista jako viník: 3x

2020
Celkem nehod: 4
cyklista jako poškozený: 1x
cyklista jako viník: 3x

2021 (do 20. 7.)
Celkem nehod: 2
cyklista jako poškozený: 1x
cyklista jako viník: 1x

Celkový počet dopravních nehod: 2021 (do 20. 7. - 49); 2020 (73); 2019 (86).       Zdroj: PČR
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tější kontroly. Zde je však nutné dodat, že rad-
nice má kromě podnětů na rozšíření kamero-
vého systému také ohlasy od lidí, kteří se této
formě dohledu brání a poukazují na to, že roz-
sáhlá kamerová síť by mohla v budoucnu ome-
zovat svobodu, práva lidí a vést k totalitním
praktikám. Do budoucna je tedy možné, že se 
v některých lokalitách kamery objeví, ale
v omezeném množství a pouze v místech,
která budou vybrána na základě konzultace
s policií. 

Městská policie by měla častěji kontrolovat
centrum města, ale i periferie. Respondenti
by uvítali častější hlídky v ulicích.
V současné době má městská policie 12 zaměst-
nanců, jelikož je jedna policistka na mateřské do-
volené, tak se v ulicích pravidelně střídá celkem
11 strážníků a strážnic. Ti při denních pochůzkách
kontrolují nejenom historické centrum (na což
byli v minulých letech vyčleněni dva strážníci,
kteří řeší hlavně parkování a dodržování tržního
řádu), ale všechny lokality ve městě. Věnují se
samozřejmě i integrovaným obcím a periferiím,
kde se také střídají s hlídkami státní policie. Čas-
tější frekvence kontrol nad současný stav by
znamenala nutnost přijmout nové zaměstnance,
což vzhledem ke škrtům v rozpočtu města není
reálné. Městská policie je vždy připravena po-
moci, ať už při zajišťování pořádku, či dalších si-
tuacích, které život přináší, stačí zavolat
na bezplatnou linku 156, která funguje sedm dní
v týdnu, 24 hodin denně.

Městská policie by měla přísněji kontrolovat
nošení roušek na veřejnosti, nařízení je naří-
zení, i když se nám to nemusí líbit.

Strážníci v minulém i letošním roce kontrolovali
dodržování protiepidemických opatření naříze-
ných vládou i ministerstvem zdravotnictví, a to
jak při běžných pochůzkách městem, tak
i na základě oznámení občanů.  V naprosté vět-
šině řešili všechny případy domluvou na místě
bez pokuty.

Jaké má městská policie úkoly? Akorát dávají
pokuty místním.
Úkolem městské policie je ve spolupráci se
státní policí pomáhat občanům a kontrolovat
dodržování pořádku. Z toho bohužel vyplývá, že
pokud někdo, místní i turista, poruší zákon či
vyhlášku, tedy špatně zaparkuje, jede rychle,
nemá pod kontrolou svého psa, pije alkohol
na veřejnosti v místech, kde je to zakázané, dělá
nepořádek, ruší okolí nebo krade v obchodě, je
v zájmu místních, aby někdo zjednal pořádek. 
S tím se také váže zákonná pravomoc dotyč-
ného upozornit na to, že něco dělá špatně, 
a v některých případech mu dát pokutu či ho
předat státní polici, aby to již dále nedělal. 
Kromě hlídkování v ulicích, řešení přestupků
a deliktů, obsluhování kamerového systému
strážníci městské policie také každé ráno
ve školní dny pomáhají na přechodech u škol,
zapojují se do programů na prevenci kriminality,
mají na starost parkovací automaty v historic-
kém centru, odchytávají zaběhnuté psy, při po-
vodňové bdělosti kontrolují hladinu Loučné
ve vybraných místech a podávají hlášení či po-
máhají dalším složkám integrovaného záchran-
ného systému při nehodách.
Pokuty místním tedy v některých případech
opravdu dávají, což však není hlavním posláním
městské policie, ale důsledkem chování lidí.

Policie by měla více kontrolovat řidiče při do-
držování rychlosti na silnicích.
Městská policie pravidelně kontroluje dodržo-
vání zákonů a nařízení na silnicích v Litomyšli
i integrovaných obcích. V roce 2020 řešili stráž-
níci na místě 274 přestupků souvisejících s pře-
kročením maximální povolené rychlosti. 
V letošním roce (do 20. 7. ) takto na místě vyřešili
již 134 přestupků, v oblasti dopravy městská po-
licie dále zpracovává přestupky z úsekového mě-
ření rychlosti, důležitou součástí této práce je
i pravidelné hlídkování na přechodech u škol. 
Státní policie se s ohledem na to, že některé lo-
kality jsou automaticky hlídány úsekovým měře-
ním, zaměřuje na další části města, především
Lány a Pohodlí, častější kontroly komplikuje fakt,
že má v působnosti celý okres Svitavy. Dopravu
ve městě kontroluje ale i dálniční policie.

Vstupní dveře na služebnu městské policie
nemají zvonek, ne každý má u sebe mobil.
Ano, to je bohužel pravda, ve většině případů,
kdy jsou dveře zavřené, je hlídka mimo slu-
žebnu. Tento nedostatek se má vyřešit při sta-
vebních úpravách budovy v příštím roce.  -mv-

Vyjádření Policie ČR
Pokud mohu hodnotit bezpečnostní situaci ve
městě Litomyšl, tak je dle mého názoru, a naše
statistiky tomu odpovídají, dlouhodobě velice
dobrá. Při porovnání nápadu protiprávní čin-
nosti s dalšími městy ORP (obce s rozšířenou
působností, viz infobox, pozn. red.) v okrese Svi-
tavy je jedna z nejlepších. Toto je způsobeno
nejenom dobrou prací Policie ČR a Městské po-

licie Litomyšl, ale také demografickými faktory
-  jedná se o kulturní město s dlouholetými tra-
dicemi, čemuž též odpovídají např. vyšší výdaje
na bydlení (nájmy, ceny nemovitostí apod.), což
zcela jistě ovlivňuje i složení obyvatelstva (je
zde daleko méně „nepřizpůsobivých“ obyvatel,
než je tomu v jiných městech). 
V poslední době je zaznamenán výrazný pokles

násilné i majetkové kriminality. Zaměřili jsme se
na problém graffitů, které se začaly občas po
Litomyšli objevovat – až na jeden případ máme
vše objasněno (zpravidla se jednalo o nezletilce
či mladistvé). Dále se zde intenzivně věnujeme
drogové kriminalitě, v čemž chceme pokračovat
i nadále. Libor Bauer, 

ředitel Územního odboru Svitavy PČR

Vraždy 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Násilné činy 19 16 84,21 32 31 96,88 20 19 95 22 21 95,45
Mravnostní kriminalita 8 7 87,5 8 8 100 1 1 100 2 2 100
Krádeže vloupáním 11 4 36,36 8 7 87,5 4 0 0 20 11 55
Krádeže prosté 28 22 78,57 30 20 66,67 30 19 63,33 90 81 90
Ostatní majetková kriminalita 13 7 53,85 17 12 70,59 11 8 72,73 25 17 68
Majetková kriminalita celkem 52 33 63,46 55 39 70,91 45 27 60 135 109 80,74
Ostatní kriminalita 60 60 100 76 72 94,74 38 35 92,11 75 71 94,67
Obecná kriminalita 139 116 83,45 171 150 87,72 104 82 78,85 234 203 86,75
Zbývající kriminalita 39 38 97,44 70 67 95,71 33 29 87,88 105 101 96,19
Hospodářská kriminalita 40 26 65 43 36 83,72 14 11 78,57 36 27 75
Celková kriminalita 218 180 82,57 284 253 89,08 151 122 80,79 376 331 88,03

Kriminalita 
v okresu Svitavy 
za rok 2019*

Litomyšl Moravská Třebová Polička Svitavy

zjištěno   objasněno
v %

zjištěno   objasněno
v %

zjištěno   objasněno
v %

zjištěno   objasněno
v %

Úsekové měření
v Litomyšli - počet přestupků

2018 22 131 
2019 21 043
2020 14 864 
2021 6 934 (do 20. 7)

Zdroj: MP Litomyšl

* Statistika zahrnuje území měst ORP vč. okolních obcí. Vzhledem k průběhu roku 2020 (pandemie, lockdowny) redakce kvůli omezenému
prostoru zvolila údaje z roku 2019. Podrobné srovnání kriminality za roky 2019 a 2020 najdete na webu litomysl.cz. zdroj: PČR
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Proč to
(neu)děláte?!
otázky 
a odpovědi na 
www.litomysl.cz

Proč to (neu)děláte?!
Odpověď starosty
Vážení spoluobčané,
na předchozích stranách jste si mohli přečíst
odpovědi městské policie, jejich kolegů z ob-
vodního oddělení PČR a některá stanoviska
radnice. Opět si zde dovolím vypíchnout několik
témat, na která se mě občané často ptají, pro-
tože bezpečnost ve městě je základním před-
pokladem ke spokojenému životu. 

Velký bratr nás vidí, ale nespasí
Minule jsem v reakci na otázky k odpadovému
hospodářství psal, že si neumím představit ka-
meru na každém rohu. Podle mého názoru vše
nejde vyřešit kamerami, na druhou stranu ale
jako starosta a otec chápu, že někteří spoluob-
čané nemají dobrý pocit, když jdou večer přes
autobusové nádraží či podchodem. Hlídky
městské i státní policie nemohou být všude,
takže do budoucna opravdu chceme několik
kusů kamer na vybraná místa umístit. 
Bohužel nás dost nepříjemně překvapila státní
metodika na poskytování dotací, protože kvůli
tomu, že je u nás statisticky bezpečno, nedo-
sáhneme na finanční podporu. Budeme to
muset nějak zvládnout bez ní. Já osobně ale ne-
jsem velkým zastáncem kamerového systému,
vidíme z některých oblastí světa, jak se dá
zneužít. Musíme se spíše věnovat prevenci kri-
minality, vzdělávání a kvalitním mezilidským
vztahům s občanskou odpovědností. 
Rozšíření kamerového systému nás samo 
o sobě nespasí, protože mezi deliktem a příjez-
dem hlídky bude vždy časová prodleva. Proto
jsem rád, že policisté vytipovaná místa pravi-

delně navštěvují v rámci pochůzek i na základě
oznámení občanů. Skupinky poflakující se 
v areálu to vědí a musí počítat s tím, že pokud se
nebudou chovat v souladu s pravidly, přijde trest.

Šikana „měšťáky“
Nejčastější stížnosti občanů na adresu městské
policie se týkají situací, kdy lidé špatně zapar-
kují, nezaplatí parkovné, jednou rychleji než po-
voluje limit či nechávají volně pobíhat své psy
po ulici.
Přitom je to prosté. Pokud je někde stanoveno,
že je v tomto úseku maximální rychlost 50 kilo-
metrů v hodině, je třeba to mít na zřeteli. Proto
vás prosím, pokud je někde limit, myslete si 
o tom své, v duchu i nahlas si zanadávejte, po-
žadujte jako občané změnu, ale pravidla do-
držujte. Anebo se nedivte, když budou vaše činy
mít konsekvence a dostanete pokutu. Je každého
osobní odpovědnost pravidla dodržovat či nedo-
držovat a případně za své chování nést následky.
To samé platí pro venčení psů, placení parkov-
ného či zanechávání odpadků na veřejných pro-
stranstvích. Pravidla jsou od toho, aby se
dodržovala. Svoboda jednoho končí tam, kde
začíná svoboda druhého. To, že vám vyhovuje
porušovat rychlostní limity, neznamená, že to
okolí nemusí vadit. Váš skákající, zaručeně ne-
kousající pes, může být pro ostatní také zdro-
jem nervozity a obav.

Poděkování
Rád bych na tomto místě poděkoval nejenom
městské policii, ale i státní policii, hasičům, zá-

Máte zájem o pronájem
parkovacího místa na Z. Kopala?
Do 20. srpna město přijímá nabídky na dvě ga-
rážová stání na Z. Kopala (č.p. 1155, cena 500
Kč/měsíc) a šest venkovních stání ve stejné lo-
kalitě (č.p. 1252, cena 250 Kč/měsíc). Evidenci
žadatelů má na starost Odbor místního a silnič-
ního hospodářství MěÚ Litomyšl. Pokud máte
o parkovací místa zájem, volejte na 461 653 360
nebo pište na pavel.jiran@litomysl.cz. V době
uzávěrky srpnové Lilie nejsou v databázi žá-
dostí na tyto objekty evidováni žádní zájemci.
Jaká jsou pravidla pro pronájem? Kromě toho,
že uzávěrka pro příjem žádostí na základě této
výzvy je 20. srpna, je nutné mít na zřeteli i pra-
vidla stanovená radou města:
• Garážová stání Z. Kopala budou přednostně

pronajímána fyzickým osobám s bydlištěm

v lokalitách ulic Z. Kopala a J. E. Purkyně
• Jedna domácnost může mít pronajato maxi-

málně jedno stání.
• Fyzické osoby, kterým skončila platnost pů-

vodní smlouvy, mají přednost před novými ža-
dateli.

• S dalšími fyzickými osobami může být uza-
vřena nájemní smlouva pouze v případě uspo-
kojení všech žadatelů plnících výše uvedená
kritéria.

• Novým žadatelům je vyhověno v pořadí podle
podání žádosti.

• Garážová stání nesmí být podnajímána.
• V garážových stáních nesmí parkovat elektro-

mobily a vozidla s pohonem CNG.
-mv-

chranářům a dalším složkám integrovaného zá-
chranného systému. Všem jim děkuji za neleh-
kou práci, za níž si zejména policisté málokdy
vyslechnou zaslouženou pochvalu. A děkuji
i vám, občanům Litomyšle, že absolutní většina
z vás pravidla dobrého spolužití dodržujete,
o město a své okolí se staráte a jste si navzájem
dobrými sousedy, s tolerancí a odpovědností
jednoho k druhému.
Velký dík patří také všem, kteří se již před lety
zasloužili o to, že je v Litomyšli zakázaný ha-
zard. Bylo to svého času velké téma, boj svo-
body podnikání versus bezpečnost ve městě.
Nakonec se ukázalo, že drobná kriminalita vý-
razně klesla a příjmy města z hazardu byly vy-
koupené delikty a sociálními problémy. Díky
všem, zastupitelům z různých stran i občanům
samotným za to, že tento návrh před lety pod-
pořili. Bylo to prozíravé rozhodnutí, stačí se po-
dívat na to, jak vypadají statistiky ve městech,
která hazard nezakázala.
Vám čtenářům děkuji, že jste to dočetli až sem.
Pokud s něčím nesouhlasíte, chcete delší vy-
světlení nebo máte nějaký nápad ke zvýšení
bezpečnosti, který jste nám zapomněli do ano-
nymního dotazníku napsat, můžete se ozvat
do Starostovy odpovědny na webu či přímo
sem do Lilie. Přeji vám hezký zbytek léta

Daniel Brýdl, starosta

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

Navrhněte vizuální styl města

Kalendář
z Litomyšle získal
1. místo
V Lysé nad Labem byly 15. července vyhlášeny
výsledky 6. ročníku soutěžní přehlídky turis-
ticko-propagačních materiálů Turistpropag.
Mezi celkem 330 přihlášenými materiály, kde
nechyběly brožury, letáky, publikace, mapy, ka-
talogy, kalendáře či další propagační předměty,
se opět neztratily kalendáře z Litomyšle. Ná-
stěnný kalendář „Litomyšl 2021 To nej z archi-
tektury posledního století“ získal 1. místo
v kategorii Turistická informace roku 2021, pod-
kategorii kalendáře. Jsme velmi rádi, že porotu
zaujal výběr 13 staveb, které jsou součástí Lito-
myšlského architektonického manuálu. Připo-
meňme, že LAM je odborně-popularizační
databáze více než 140 nejvýznamnějších archi-
tektonických a uměleckých objektů, souborů
staveb i úprav veřejného prostranství, které
byly v našem městě realizovány od roku 1900
do současnosti. Za pomoc s přípravou kalen-
dáře patří velký dík Městské galerii Litomyšl, ale
i fotografům, autorům textů, grafikovi Jiřímu
Mělnickému a především všem architektům
a investorům, kteří nám zde zanechali takové
dědictví! Zvláštní cenu Výstaviště Lysá nad
Labem získalo město Litomyšl v kategorii
Ostatní propagační předměty – zde porotu za-
ujalo mimo jiné puzzle s názvem Kafe se Sme-
tanou, které vzniklo z obrazu Lucie Suché.    
Dodejme, že soutěž Turistpropag navázala
na podobnou přehlídku, která se konala před
lety v Písku.  Michaela Severová
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 7. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 8. 8. MUDr. Novotná
So 14. 8. MUDr. Kašparová
Ne 15. 8. MUDr. Jílek
So 21. 8. MUDr. Skalická
Ne 22. 8. MUDr. Jílek
So 28. 8. MUDr. Novotná
Ne 29. 8. MUDr. Novotná
So 4. 9. MUDr. Jílek
Ne 5. 9. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 7. 8. MUDr. Kopecká
Ne 8. 8. MUDr. Mareš
So 14. 8. MUDr. Papoušková
Ne 15. 8. MUDr. Filová
So 21. 8. MUDr. Pešková
Ne 22. 8. MUDr. Pilařová
So 28. 8. MUDr. Sadílková
Ne 29. 8. MUDr. Šíchová
So 4. 9. MUDr. Švábová
Ne 5. 9. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 7. 8. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 8. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 14. 8. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 15. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 21. 8. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 22. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 28. 8. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 29. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 4. 9. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 5. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
7. – 8. 8. MUDr. Burešová Ivana
Smetanovo nám. 97, tel. 461 614 569
14. – 15. 8. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, 461 725 987
21. – 22. 8. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, 461 725 987
28. – 29. 8.  MUDr. Švecová Dagmar
Šmilovského 1122, tel. 461 613 663
4. – 5. 9. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435

Vzdělávání v nemocnicích během pandemie?
Stovky studentů na praxích i on-line veletrhy

Doslova na vlastní kůži pocítili pandemii stu-
denti zdravotnických oborů, kteří i přes nasta-
lou situaci docházeli do všech pěti zařízení
Nemocnice Pardubického kraje na praxe. „Velká
část těchto studentů pomáhala na odděleních
podle potřeb nejen jako praktikanti, ale i na pra-
covní poměry ve formě dohod. Zájem o pomoc
v nemocnici jsme zaznamenali i u studentů niž-
ších ročníků středních zdravotnických škol, kteří
pomáhali jako dobrovolníci,“ přibližuje vedoucí
oddělení vzdělávání Nemocnice Pardubického
kraje Alena Němečková. Za celý rok 2020 prošlo
praxí v některé z pěti nemocnic celkem 1528
studentů a dohromady odsloužili na praxích
téměř 300 tisíc hodin.
Dopady pandemie v oblasti dalšího vzdělávání
pocítili i zaměstnanci nemocnic, ať už se jed-
nalo o čerstvé absolventy, nebo zkušené odbor-
níky. „Předatestační stáže mladých lékařů nebo
jiná specializační vzdělávání se částečně přesu-
nula do on-line podoby,“ říká Alena Němečková.
Nejrůznější odborné konference a semináře,
které jsou součástí celoživotního vzdělávání
zdravotníků, se během pandemie omezily.
„Oproti běžnému stavu se uskutečnila zhruba
polovina těchto akcí, všechny samozřejmě v on-
line formě,“ dodává.
Do virtuální podoby během pandemie však nešel
převést například kurz pro sanitáře, který Ne-
mocnice Pardubického kraje tradičně pořádá jak
pro své zaměstnance, tak pro zájemce z řad ve-
řejnosti. Přípravy na otevření kurzu letos na pod-
zim jsou však už v plném proudu a o zájemce
nouze není. „Do podzimního kurzu se přihlásilo
celkem 50 zájemců, tedy o polovinu více než
v roce předchozím,“ uvádí Alena Němečková.

Pracovní veletrhy jen on-line
Kde naopak on-line forma posílila, byly veletrhy
pro studenty medicíny i nelékařských zdravot-
nických oborů. S nemocnicemi se tak mohli stu-
denti, kteří zatím váhají, kam po škole zamíří,
seznámit zatím alespoň virtuálně. „Jako nemoc-
nice jsme se zapojili například do on-line udá-
lostí Veletrh bioanalytiky a farmacie nebo
Veletrh uplatnění v medicíně. Jen posledního
jmenovaného se zúčastnilo přes 4500 lidí,“ po-
pisuje vedoucí oddělení vzdělávání. Aktivně za-
čala NPK spolupracovat také se studentským
projektem Přehlednější zdravotnictví. „I když se

on-line spolupráce osvědčila, rádi se opět vrá-
tíme k osobním účastem na veletrzích i osobním
návštěvám na zdravotnických školách,“ do-
plňuje. Již nyní tak NPK plánuje účast například
na Job Days v Praze a Bratislavě a dalších ak-
cích.

Kde covid tolik nezasáhl
Některé aktivity v oblasti vzdělávání však po-
kračovaly bez ohledu na covid. Aby bylo v Ne-
mocnici Pardubického kraje i nadále možné
vzdělávat zdravotníky a lékaře, vyřizovalo od-
dělení vzdělávání žádosti či přiznání akreditace
oborů. Akreditace je platná vždy na několik let,
a aby byla nemocnici přiznána, je potřeba podat
žádost se všemi souvisejícími doklady o náleži-
tém personálním zajištění, přístrojovém vyba-
vení nebo počtu a skladbě zdravotnických
výkonů na daném oddělení. „Za poslední dva
roky jsme odeslali 147 žádostí o akreditace
podle vzdělávacích programů pro lékaře i nelé-
kaře a postupně nám jsou ministerstvem zdra-
votnictví přiznávány,“ říká Alena Němečková
s tím, že některé z nich jsou prodlužovány a ně-
které NPK získala úplně nově. „Od letošního
roku máme nově akreditaci pro specializovaný
výcvik v oboru endokrinologie a diabetologie
a všeobecné a praktické lékařství, pro nelékař-
ský zdravotnický personál pak máme novou
akreditaci například v oboru psychoterapie
nebo certifikovaný kurz nervus medianus,“ se-
znamuje s novinkami vedoucí vzdělávání.
Výrazně nezasáhl covid ani do provozu nemoc-
ničních knihoven. Odborné lékařské knihovny
v Pardubické, Litomyšlské a Orlickoústecké ne-
mocnici, které slouží nejen zaměstnancům, ale

Uplynulý školní rok byl v mnoha ohledech netradiční. Změny spojené s pandemií se přímo
dotkly nejen žáků, studentů a učitelů, ale i všech, kteří mají co do činění se vzděláváním jako
takovým. A dotkly se i Nemocnice Pardubického kraje (NPK) jako instituce, která se věnuje
vzdělávání svých zaměstnanců z řad lékařského i nelékařského personálu, nabízí možnost
praxí studentům zdravotnických oborů nebo specializačních stáží pro odborníky. 

také zájemcům z řad veřejnosti, sice fungovaly
v covidovém režimu určeném vládními naříze-
ními, přesto nadále poskytovaly výpůjční a in-
formační služby a zpracovávaly rešerše.

Kateřina Semrádová, foto: NPK

S láskou jsme pro Barunku
vybrali 66 228 Kč
V červnu jsme uspořádali několik akcí, jejichž
výtěžek velmi pomůže rodině z Litomyšle ke
zvládnutí náročné léčby jejich dcery Barunky.
Pětiletá holčička, která se nyní potýká s nepřízní
osudu a bojuje se zákeřnou nemocí je velmi sta-
tečná, stejně jako její rodina. Akutní lymfoblas-
tická leukémie vyžaduje neustálou péči celé
rodiny a to stoji hodně času, úsilí i financí. Díky
skvělým lidem jsme mohli pomoci.
Bazárek aneb dáme věcem smysl, prodej citro-
nády ve Vinotéce a vinárně U Mydláře a srdečný

Matěj Doležal z MD Creativ vybrali krásnou
sumu 66 228,- Kč. Celá částka byla již odeslána
na transparentní účet rodiny. Jsme vděční za
vás, že pomáháte s námi a opravdu děkujeme
za obrovskou vlnu solidarity, která k nám dopu-
tovala. Bazárek, který jsme uspořádali již po-
druhé, měl veliký úspěch a my děkujeme za
pomoc MŠ v Líbánkách a všem dobrovolníkům.

Za Nadační fond manželů Pokorných
Hana Kopecká
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Fakulta restaurování Univerzity Pardubice 
v době covidové II.
Dovolíme si navázat na první část textu o Fa-
kultě restaurování Univerzity Pardubice, zve-
řejněného v červencové Lilii, přiblížením
vybraných aktivit našich pracovišť či jednotli-
vých restaurátorů realizovaných v posledních
letech. Vybíráme příklady restaurátorských za-
kázek, které jsou buď spjaty s městem Litomyšlí
a jejím okolím, nebo jsou svým charakterem
ojedinělé. I přes epidemická opatření, kvůli nimž
musely být činnosti svázané s výukou v oboro-
vých ateliérech výrazně omezeny a posunuty,
se snad nakonec „blýská na lepší časy“ a práce
mohou, někde ještě v „úspornějším režimu“, po-
kračovat, a to včetně vědeckých a výzkumných
projektů řešených na fakultě Katedrou huma-
nitních věd a Katedrou chemické technologie.  
Ateliér restaurování kamene se podílel na zá-
chraně soch antických božstev zámecké za-
hrady zámku v Litomyšli. Autorem barokních
pískovcových soch zhotovených v roce 1732  je
J. F. Pacák. V letech 2018 – 2019 byl proveden
pilotní restaurátorský zásah u barokní sochy
boha Apollona, v následujícím roce se navázalo
restaurováním sochy bohyně Ceres. V roce
2020 též restaurátoři tohoto ateliéru kom-
plexně restaurovali kamennou výklenkovou ka-
pličku se sochou sv. Metoděje v opěrné zdi
zámeckých zahrad.
Restaurátoři z Ateliéru restaurování nástěnné
malby a sgrafita restaurovali od roku 2017 zbý-
vající část nástěnných maleb v interiéru uni-
kátní Očistcové kaple v piaristické koleji. Kaple
sloužila věřícím jako místo pro konání mší za ze-
mřelé a k modlitbám za jejich duše, komplexní
obnova výzdoby se proto vedla v duchu tohoto
původního účelu. Po celkem třech etapách re-
staurování v letech 2003–2004, 2008–2009
a 2017–2019 bude nyní kaple k zhlédnutí v kom-
pletně restaurované podobě. 
Z rukou restaurátorů Ateliéru restaurování pa-
píru, knižní vazby a dokumentů vzešla v roce
2020 faksimile (tzn. přesné napodobení origi-

nálu) iluminovaného dvoulistu a vazby Lito-
myšlského graduálu z roku 1563, který je
ve sbírkách Regionálního muzea v Litomyšli.
Litomyšlský graduál patří mezi velkoformátové
liturgické zpěvníky a je nejvzácnějším předmě-
tem litomyšlského muzea. Cílem práce bylo
plnohodnotně nahradit tento původně vystavo-
vaný renesanční skvost v expozici muzea,
originál nyní zůstane bezpečně uložený v depo-
zitáři. Ateliér se též stará o dochovanou část
fondu knihovny piaristického kláštera, kterou
má Fakulta restaurování ve své péči. 
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru
v roce 2020 realizoval, v rámci druhé etapy, re-
staurování cyklu křížové cesty z kaple sv. Vác-
lava v obci Janov – Gajer. Jednalo se o čtyři
kolorované grafické listy. Tento ateliér se také

od roku 2018 podílí na restaurování velkoformá-
tových obrazů křížové cesty z roku 1773 z kos-
tela Povýšení sv. Kříže, jejichž autorem je
chrudimský barokní malíř Josef Ceregetti. Po-
stupně by mělo dojít k restaurování celého ob-
razového cyklu, tj. všech čtrnácti obrazů včetně
ozdobných rámů.   
Z oněch zajímavých a poměrně unikátních re-
staurátorských zakázek vybíráme dvě následu-
jící. Výrazná mediální pozornost se v posledním
roce a půl věnuje záchraně více než 7000 let
staré neolitické studny. Katedra chemické tech-
nologie Fakulty restaurování ve spolupráci se
specialisty z VŠCHT Praha provedla konzervaci
jednotlivých dřevěných dílů studny impregnací
roztokem sacharózy s biocidním prostředkem.
Celkové prosycení dřeva sacharózou zabrání
jeho smrštění po vysušení, bude mít zpevňující
účinek a fragmenty studny budou moci být ulo-
ženy v depozitáři nebo vystaveny. 
Zásahy našich restaurátorů se netýkají jen ob-
jektů velmi starých a umělecky cenných. To do-
kládají i práce na nástěnných malbách
v pěchotním srubu N-S 73 Jeřáb v Pevnosti Dob-
rošov, jenž se nachází v kopcích na východ od
Náchoda. Betonový bunkr Jeřáb byl jako jediná
součást komplexu pevnosti Dobrošov dokončen
před vpádem německých vojsk. Členové teh-
dejší posádky vyzdobili stěny místností několika
malbami a texty, které studenti a vyučující Ate-
liéru restaurování nástěnné malby a sgrafita
v roce 2020 zrestaurovali, aby toto místy vlas-
tenecké, místy méně formální poselství našich
předků zůstalo zachováno. 
S dalšími zajímavými zakázkami, projekty
a souvisejícími činnosti se zájemci mohou se-
známit na stránkách Fakulty restaurování Uni-
verzity Pardubice (https://fr.upce.cz/) nebo
přímo při návštěvě fakulty, např. při dnech ote-
vřených dveří apod. Těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Kupka, proděkan FR UPCE Litomyšl,
foto: archiv fakulty     

Klíče od domova zamkly
63. ročník Smetanovy Litomyšle
Jedenáct festivalových dní uteklo jako voda
a na II. zámeckém nádvoří dozněly poslední
tóny závěrečného koncertu. Během 63. roč-
níku s mottem Klíče od domova bylo odehráno
30 pořadů hlavního programu a do prodeje
uvolněno zhruba 13 500 vstupenek. Z nich se
prodalo cca 12 700 lístků, což je krásných
94 %. K tomu se připojily Festivalové zahrady
a Smetanova výtvarná Litomyšl. Pořadatelé
již ale vyhlížejí ročník 64., který jak doufají,

nebude ovlivněn koronavirovou situací.
„Pevně doufáme, že v roce 2022 se už bude
moci uskutečnit festival v takovém rozsahu,
na jaký byli naši návštěvníci zvyklí až do roku
2019, v časech před covidem,“ uvádí umě-
lecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský
a pokračuje: „Na Slavnostním zahajovacím
koncertu ve čtvrtek 9. června vystoupí Slo-
venská filharmonie a festival vyvrcholí v ne-
děli 3. července tradičním Velkým finále, které

nese mírně záhadný podtitul Hrom do police!“
V pětadvaceti dnech je v plánu na pět desítek
představení a koncertů, přičemž mottem
bude název jedné ze sbírek Jana Skácela, od
jehož narození si budeme připomínat 100 let
– …A znovu láska. „Takové téma s sebou při-
rozeně nese obrovskou spoustu dramaturgic-
kých možností a my je možná ještě
překvapivě rozvineme. Mohu prozradit, že nás
čekají například nové operní inscenace Pro-
dané nevěsty, Dvou vdov i nesmrtelné pří-
běhy Verdiho Otella a Massenetovy Manon,“
prozrazuje Vojtěch Stříteský. S Jiřím Pavlicou
chystají pořadatelé pro Hradišťan, orchestr
FOK a smíšený sbor pořad …A znovu láska
a konečně snad diváci uvidí již dvakrát odlo-
ženou flamencovou Carmen. V roce 80. výročí
premiéry by měla zaznít Šostakovičova Lenin-
gradská, dále například Čajkovského Pátá,
monumentální Alpská Richarda Strausse
a v úvodu Novosvětská. Z instrumentálních
koncertů se mohou návštěvníci těšit
na Brahmsův 1. klavírní koncert v podání Lu-
káše Vondráčka či neméně slavný Koncert pro
housle a orchestr Ericha Wolfganga Korn-
golda. V piaristickém kostele by měl být pro-
veden Händelův Mesiáš, od jehož dublinské
premiéry uplyne 280 let. 

Jana Bisová, foto: František Renza
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Do tohoto vydání zpravodaje se nevešly násle-
dující texty: Grantová výzva Objevujme Česko;
Cinema City zve všechny filmové nadšence do
kina. Přečíst  si  je  můžete  alespoň  na webu
litomysl.cz. -red-

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 

Trading Centre rekapituluje
Drahý školní roku,
30. června rozdali třídní učitelé ročníková vy-
svědčení, přičemž bývá zvykem rekapitulovat
události uplynulých měsíců.  
Září – po rozvolněných prázdninách přichází
velmi záhy tvrdý střet se skutečností, že covid
opět nabírá na síle. Roušky a respirátory se stá-
vají součástí školního života. Od druhého týdne
přecházíme na dva týdny na on-line výuku. Na-
štěstí jsme měli z jara perfektní trénink, jde nám
to všem jako po másle. Zbytek září probíhá pre-
zenčně ve škole.
Říjen – přibližně v polovině se zavírají všechny
školy a přecházejí na on-line výuku, našim stu-
dentům se ale ještě podařilo odcestovat v rámci
programu Erasmus na stáž do italského Milána.
Listopad – stále běží vše on-line.
Prosinec – blýská se na časy, podzimní vlna co-
vidu odezněla, proto se všichni vracíme do škol,
zhruba na tři týdny. Ve škole se odehrává impro-
vizovaný stužkovací večírek i vánoční besídky.
Leden – školy se opět uzavírají.
Únor – stále se učíme on-line.
Březen – školy jsou zavřené.
Duben – stále učíme on-line.
Květen – v den, kdy startují maturity, dochází
k návratu všech středoškoláků zpět do lavic. Ter-
mín není nejvhodnější, ale za poslední měsíce
jsme si zvykli, že zásadní rozhodnutí jsou ozna-
mována na poslední chvíli a realizace je poněkud
složitější, tak jsme se se vším se ctí popasovali.
Červen – pomineme-li nutnost nosit respirátor,
jedná se o první běžný školní měsíc s prezenční
výukou. Stíháme i školní výlety, dokonce i letní
maturitní ples v areálu za sokolovnou.
Drahý školní roku, byl jsi pro nás náročnou zkou-
škou, při níž jsme obstáli, o čemž svědčí výborné
výsledky našich maturantů. Deficit v oblasti
osobního kontaktu s kolegy a žáky postupně vy-
rovnáme. Hodiny, které jsme nuceně proseděli
u počítačů, notebooků, chytrých telefonů, vystří-
dají chvíle venkovních aktivit.

Milý školní roku, díky Tobě jsme poprvé v ději-
nách školy uspořádali ples pod širým nebem,
který se vydařil na jedničku. Maturanti měli za
sebou zkoušku dospělosti, slavili a radovali se
naplno. Během šerpování byli tradičně zasypáni
mincemi, které však dopadaly na zem do hlíny,
nikoliv na parkety. Jejich hodnota činila 10
000,- Kč. Jak s nimi maturanti naložili? Prokázali,
že mají dobré srdce. V okamžiku, kdy třídní uči-
telka Ing. Sylvia Řiháková navrhla, aby celou
částku poslali na pomoc tornádem zasaženým
obcím na Hodonínsku, všichni souhlasili.
„Covid-školní roku“, prožít Tě bylo nesmírně ná-
ročné. Mnozí onemocněli, někteří ztratili své
blízké. Vládní opatření oklešťovala naše životy.
Ovšem jak řekl Ernest Hemingway: „Nejpodivu-
hodnější na budoucnosti je představa, že naši
dobu budou nazývat staré zlaté časy."
Proto s pokorou děkujeme za vše, co nás po-
tkalo, za to dobré, ale i za to zlé, které nás učinilo
silnějšími.
S pozdravem Všichni z „Tradingu“

Marie Horváthová Janoušková

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
PRO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
v budově č.p. 1218, J. E. Purkyně

V případě zájmu kontaktujte zástupce majitele na: 
e-mail: kovar@pkipservis.cz,  telefon: 723 722 006

• budova v blízkosti centra, 
autobusového nádraží, nemocnice, úřadů

• parkování na vlastním pozemku
• budova o 3 nadzemních podlažích 

s výtahem
• celkem k pronájmu cca 130 m2 ve II. NP
• možnost pronájmu jen části prostor
• vhodné pro ordinaci, rehabilitaci a pod.

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

JUDr. Petra Andršová, LL.M.

advokátka

Litomyšl
Tyršova 231

Advokátka se zaměřením 
na právo rodinné, 
občanské, trestní.

+ 420 732 104 006
www.advokatvhk.cz

Podpořte litomyšlské
informační centrum!
I v letošním roce můžete vybrat nejlepší infor-
mační centrum v České republice. O ocenění se
uchází také Informační centrum Litomyšl, pod-
pořit ho můžete na webových stránkách
www.ticlitomysl.cz. Soutěže se účastní přes
400 subjektů, hlasy můžete odevzdávat do 31.
srpna.  Pokud doma nemáte přístup na internet,
můžete formulář vyplnit přímo v infocentru. Dě-
kujeme všem hlasujícím za podporu.

Blanka Brýdlová

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

Trstěnice – Prodej RD ideálního k rekreaci, příp.  k tr-
valému bydlení, dispozičně 4 pokoje, dvě kuchyně,
soc. zařízení. Zahrada 1434 m2, absolutní soukromí.
Napojení na veř.vodovod, vytápění el. přímotopy,
jímka. ENB G. Č. 1630                       Cena: 2 200 000 Kč
Banín – prodej areálu k podnikání na ploše 11647 m2.
Součástí areálu jsou 3 haly, venkovní prostranství a
vlastní příjezd. Hala I. je napojena na elektr. energii
(2x40 A, rezerva trafa na 250 kVA) a veř. vodovod. Vý-
hodná poloha mezi městy Svitavy – Brno. ENB G
Č. 1606                                                    Cena: 12 900 000 Kč 
Litomyšl – pronájem k podnikání  - Smetanovo nám.
- s možností bydlení – úprava a vybavení prostoru po
domluvě s nájemcem. Celkem cca 80 m2.  ENB G
Č. 1619                                                                   Cena: Info v RK
Litomyšl - rohová kancelář (36 m2) ve II.NP v admin.
budově u supermarketu Albert. Soc. zařízení na pod-
laží, klimatizace. Možnost pronájmu parkovacího
místa za 200 Kč/měsíc. Energie a služby paušálně
2200 Kč+DPH/měsíc. ENB G/251
Č. 1610                                            Cena: 4800 Kč/měsíc+E
Litomyšl – pronájem bydlení - nově vybudovaný byt
1+kk o ploše 56 m2 ve III. Smet.náměstí. Atraktivní pro-
stor s kuch. linkou včetně spotřebičů, v koupelně
sprchový kout, WC samostatně, vytápění vl. elektro-
kotlem. ENB G
Č. 1618                        Cena: 10 000  Kč/měsíc + energie
Litomyšl - zděný byt 3+1, 2.NP. Vl. plyn. kotel, kou-
pelna se sprchou, nová kuch. linka, okna plastová.
Podlahová plocha 55 m2, pokoje průchozí. Volný od
1. 9. 2021. Peněžitá jistota 2 nájmy.  ENB G
Č. 1628                           Cena: 10 000 Kč/měs. + energie

Kolektiv RK CONSULT VK Litomyšl, s. r. o. 
je tu pro Vás od roku 1992. 
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Trstěnické
dožínky
a divadelní léto

Obec Trstěnice a divadelní spolek Vojnarka vás
srdečně zvou na tradiční letní dožínkovou slav-
nost do areálu za školou. V pátek 20. srpna od
20 hodin sehraje místní ochotnický soubor Voj-
narka pohádkovou hru Zdeňka Kozáka O nepo-
dařeném čertovi a nezbedném andělovi.
Reprízu představení můžete zhlédnout v so-
botu 21. srpna od 15. a 20. hodiny. 
V neděli 22. srpna se uskuteční 23. ročník Trstě-
nických dožínek, během nichž si připomeneme
145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Trstěnici. Ve 13 hodin slavnost zahájí krojo-
vaný průvod; ten letos vyrazí kvůli plánované
uzavírce silnice od pomníku připomínajícího
vznik republiky u Zachrových. Během dožínko-
vého programu vystoupí dechová kapela Dol-
novanka pod vedením Petra Čermáka a hlavním
hostem bude dechová kapela Moravanka Jana
Slabáka. Bude zajištěno bohaté občerstvení,
atrakce pro děti a prodej drobných řemeslných
výrobků. Srdečně zveme. Přijďte „pobejt“!

Za obec Trstěnice
a divadelní spolek Vojnarka M. Šplíchalová

foto: archiv obce Trstěnice

V srpnu budeme slavit 200. Toulovcův
prázdninový pátek – přidáte se?  
strana 1 >
Srpen odstartujeme pohádkou z Krkonoš v po-
dání oblíbeného rozezpívaného Divadélka Ro-
maneto. A hned poté již budeme hudebně
cestovat po různých částech Evropy. Čeká nás
totiž vystoupení převážně ženské kapely Bra-
Agas, která se zaměřuje na lidovou hudbu Bal-
kánu či Skandinávie. Na svém kontě mají již šest
alb, z nichž dvě byly oceněny cenou Anděl
v žánru world music. Pátek 13. srpna pro nás
bude šťastným číslem! Budeme slavit celkem
dvoustý Toulovcův prázdninový pátek v naší
historii! Vypravovat pohádku O Palečkovi při-
jede skvělé Divadýlko Mrak a poté nás čeká
speciální dvojkoncert! Slavit budeme s energic-
kou kapelou Schodiště (dříve Nahoru po scho-
dišti dolů band), která za 35 let existence

odehrála již přes tisíc koncertů a loni vydala
dlouho očekávané i dobře přijaté album Ku-
předu. Představovat českého písničkáře a har-
monikáře, spisovatele, herce a režiséra Vaška
Koubka je téměř zbytečné. Čeká nás i několik
společných věcí s kapelou Schodiště – věříme,
že to bude večer, na který se nezapomíná!
Předposlední Pátek se dozvíme, Jak si Kuba
Marjánku zasloužil. Hrát a zpívat bude vlídný
písničkář Pavel Helan. Chceme se tímto koncer-
tem tematicky a myšlenkově přidat k festivalu
UNITED CITY, který se právě v pátek 20. srpna
bude konat v areálu litomyšlského zámku. Jde
o multižánrový křesťanský festival, který se po-
prvé vydává na cestu a kromě domovského
Vsetína zavítá do Plzně a do Litomyšle. Kromě
seminářů, duchovního poradenství a povzbu-

zujících slov se tu večer představí kapely Ado-
nai, Timothy a Martin Smith. S prázdninami se
rozloučíme pohádkou Princezna na hrášku, kte-
rou bude – opět nejen dětem – vypravovat di-
vadlo Koráb. A jaká bude hudební lahůdka
na úplný závěr pohádkových prázdnin? Kapela
Marien s Víťou Troníčkem – partička z Pardubic,
která patří k nejvýraznějším tvářím nastupující
generace v žánru folkové, country a trampské
hudby – v Litomyšli již také netřeba představo-
vat, co říkáte?        
Děkujeme vám za podporu i za vaše drobné,
které týden co týden házíte do kasičky kuřátku
Pomocníčkovi. Stejně jako v minulých letech
pomohou znevýhodněným či postiženým
dětem v rámci sbírky Pomozte dětem! 
Tak tedy – každý pátek o prázdninách, od 18.00
hod. pohádka, od 19.30 hod. koncert – vše
na Toulovcově náměstí. V případě nepříznivého
počasí se akce koná v Music Clubu Kotelna.
Právě zde se také každý pátek o prázdninách
koná od 23.00 do 03.00 hod. Toulovcova after-
party. Děkujeme, že můžeme!   

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu



1. 8. Ne 21.00 Kinematograf bří Čadíků: 3Bobule - film ČR, komedie, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - u morového sloupu
2. 8. Po 21.00 Kinematograf bří Čadíků: Havel - film ČR, životopisný/drama, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - u morového sloupu
3. 8. Út 21.00 Kinematograf bří Čadíků: Meky - film ČR, dokumentární, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - u morového sloupu
4. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: Věneband + My3.Avi - koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům - letní scéna v parku

21.00 Kinematograf bří Čadíků: Mlsné medvědí příběhy - film ČR, animovaný/rodinný • Smetanovo náměstí - u morového sloupu
5. 8. Čt 19.00 Čechomor - Kooperativa Tour 33 radostí života - open-air koncert, od 590 Kč • první zámecké nádvoří tel. 461 612 161

21.00 Kinematograf bří Čadíků: Štěstí je krásná věc - film ČR, komedie, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - u morového sloupu
6. 8. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - prohlídka města s průvodcem, 90 Kč • sraz u IC na náměstí tel. 461 612 161

17.00 Jaroslav Plocek: Vítejte na vernisáži! - vernisáž výstavy fotografií • Galerie Pakosta tel. 602 789 015
18.00 TPP: Pohádka z Krkonoš, BraAgas - Divadélko Romaneto uvede pohádku pro děti, od 19.30 koncert, vst. dobrovolné • Toulovcovo nám.
21.00 Fantom na zámku - koncert českých a světových muzikálových hitů pod širým nebem, 790 / 1190 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 161
22.00 Dj Yoppa Parrot - dance party, 100 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

7. 8. So 8.00–11.00 Bleší trhy a Větrání šatníků - charitativní trh, více na info@generace89.cz • Toulovcovo nám.
9.30–12.00 Kintsugi - výtvarná dílna na základě japonské techniky kintsugi • dům U Rytířů tel. 461 614 765
9.30–12.00 Swap: Hrníčky - přineste hrníček a na oplátku si vyberte hrníček jiný • dům U Rytířů - dvorek tel. 461 614 765
10.00 Najdi (na) sebe - bazárek, dobroty z grilu a k tomu muzika od Dj Enza • FotbalPark tel. 777 822 183
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - prohlídka města s průvodcem, 90 Kč • sraz u IC na náměstí tel. 461 612 161
22.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

8. 8. Ne 21.00 Letní kino: Bourák - film ČR, 70 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
9. 8. Po 20.00 Edith Piaf: Dnes nechci spát sama - divadelní představení uvádí Divadlo Kampa, 390 Kč • první zámecké nádvoří tel. 461 612 161
10. 8. Út 19.30 7 pádů Honzy Dědka - talkshow s hosty Ondřejem Brzobohatým a Tomášem Matonohou, 390 Kč • první zámecké nádvoří tel. 461 612 161
11. 8. St 9.00 Zámek za Thurn-Taxisů - zpřístupnění nové prohlídkové trasy • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067

19.30 Středa, hudby Vám třeba: Machos Burritos - koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům - letní scéna v parku
12. 8. Čt 20.30 Večer s galerií: Autoportrét - filmová projekce v rámci projektu Promítej i ty! • dům U Rytířů - dvorek tel. 461 614 765

9.00–17.00 Výklady karet s Emílií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
13. 8. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - prohlídka města s průvodcem, 90 Kč • sraz u IC na náměstí tel. 461 612 161

18.00 TPP: O Palečkovi, Schodiště & Vašek Koubek - Divadýlko Mrak uvede pohádku pro děti, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí
14. 8. So 11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - prohlídka města s průvodcem, 90 Kč • sraz u IC na náměstí tel. 461 612 161

12.00–22.00 Slavnosti Prosecca - food festival, hudba, více na www.slavnostiprosecca.cz • první zámecké nádvoří
19.00 FrREEDOM - koncert, vstupné dobrovolné • Music Club Kotelna - parking stage tel. 776 278 519

15. 8. Ne 10.00 LDBT: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Missa Quinis Vocibus - slavnostní mše  • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže 
20.30 Letní kino: Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - film USA, 70 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

16. 8. Po 19.00 LDBT: Švédské obléhání Prahy očima křesťanů a židů - přednáška ThDr. Petra Jana Vinše • Nový kostel 
17. 8. Út 13.00 Deskohraní + ochutnávka RPG live - osvědčené hry i herní novinky pro malé i velké hráče •  městská knihovna - radniční dvorek

19.00 LDBT: Musica Seducente - koncert komorní hudby, skladby T. Campiona, J. B. Besarda a dalších, vstup. dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže
18. 8. St 19.00 LDBT: Za hranicemi všednosti. Náboženské slavnosti a rituály v barokních Čechách - přednáška • kostel Povýšení sv. Kříže

19.30 Středa, hudby Vám třeba: Do větru + Lucky Joke - koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům - letní scéna v parku
19. 8. Čt 18.30 LDBT: Výzdoba barokních knižních vazeb - přednáška MgA. Ivana Kopáčika • kostel Povýšení sv. Kříže
20. 8. Pá 13.00 United - multižánrový festival křesťanské mládeže (sport, semináře, hudba), 350 Kč • Zámecké návrší

15.00 Swap: Hry a hračky - výměna stolních her a hraček • dům U Rytířů - dvorek tel. 461 614 765
16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - prohlídka města s průvodcem, 90 Kč • sraz u IC na náměstí tel. 461 612 161
18.00 TPP: Jak si Kuba Marjánku zasloužil, Pavel Helan - Divadlo Kapsa uvede pohádku pro děti, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí

21. 8. So 11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - prohlídka města s průvodcem, 90 Kč • sraz u IC na náměstí tel. 461 612 161
14.00 Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofská historie - vernisáž výstavy • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
19.00 LDBT: Claudio Monteverdi: Il Ballo Dello Ingrate - dramatické scénické dílo na pomezí renesance a baroka, 150 Kč • zámecké divadlo
22.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

22. 8. Ne 10.30 LDBT: Claudio Monteverdi: Messa A Quattro Voci Da Cappella - slavnostní závěrečná mše • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
20.15 Letní kino: Bábovky - film ČR, 70 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

23. 8. Po 10.00 Světlo a stín - výtvarná dílna, kresba tužkou a mikrofixem, nutná rezervace předem, 400 Kč • Portmoneum – Museum Josefa Váchala
24. 8. Út 13.00 Deskohraní + ochutnávka RPG live - osvědčené hry i herní novinky pro malé i velké hráče •  městská knihovna - radniční dvorek
25. 8. St 19.30 Středa, hudby Vám třeba: The Pink Panthers - koncert, občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům - letní scéna v parku
26. 8. Čt 18.00 Autorské čtení: Mirka Skočilová - autorské čtení • městská knihovna - radniční dvorek tel. 461 612 068
27. 8. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - prohlídka města s průvodcem, 90 Kč • sraz u IC na náměstí tel. 461 612 161

19.30 TPP: Princezna na hrášku, Marien & Víťa Troníček - Divadlo Koráb uvede pohádku pro děti, od 19.30 koncert • Toulovcovo nám.
28. 8. So 10.00-22.00 Doku Zahrady - festival autorského dokumentu , od 23.00 afterpárty v Kavárně Kočárovna • Zámecké návrší

11.00 Formanský den 2021 / III. Memoriál Miloše Glänznera - průvod přes náměstí, soutěže vozatajů a jezdec. koní na Suchém rybníce 
11.00, 13.00 Vdavky továrníkovic dcerky - hrané prohlídky zámku s tanci na téma prvorepublikových filmů se šťastným příběhem • Zámek Litomyšl
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - prohlídka města s průvodcem, 90 Kč • sraz u IC na náměstí tel. 461 612 161
13.00-22.00 Festival hudby Bez ambicí 2021 - festival různých hudebních žánrů, workshop xxOx, burza vinylů • Music club Kotelna - Parking stage
14.00, 15.00, 16.00 Vdavky továrníkovic dcerky - hrané prohlídky zámku s tanci na téma prvorepublikových filmů se šťastným příběhem • Zámek Litomyšl
23.00 Afterparty Bez ambicí - dj Hech, 100 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

29. 8. Ne 10.00-16.00 Kde fondy EU Pomáhají: Den otevřených dveří na zámeckém návrší - zábavný program pro malé i velké • I. zámecké nádvoří
17.00 Umění na arkádách pro Barunku - charitativní koncert pro Barunku, 490 Kč • zámecké arkády a městská obrazárna
20.00 Letní kino: Princezna zakletá v čase - film ČR, 70 Kč • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

31. 8. Út 19.00 Prázdninová lehátková vyhlídka u saletu - s hudební skupinou Jen tak, zdarma • francouzská zámecká zahrada tel. 461 653 311
1. 9. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

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



3. 9. Pá 19.00 Jiří Šlupka Svěrák a skupina Nejenblues - koncert, zdarma • před Portmoneem tel. 734 541 323
22.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

4. 9. So 9.30 Výtvarná dílna Veronika Bromová - výtvarná dílna • Dům U Rytířů - Městská galerie Litomyšl tel.
10.00-22.00 Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
10.00-18.00 Mint Market Litomyšl 2021 - trhy s nezávislou módou, designem a dobrým jídlem • Toulovcovo nám.
13.00 4. Litomyšlská spacák párty - pohodové sobotní odpoledne v zámeckých zahradách pro celé rodiny • Smetanův dům - letní scéna v parku
14.30 Křest leporela Jany Adrlíkové - za přítomnosti autorky a ilustrátorů • městská knihovna - radniční dvorek tel. 461 612 068
15.00 Slavnostní odhalení pamětní desky Ladislava Horáčka - vystoupí ochotnický spolek Filigrán  • Portmoneum tel. 734 541 323
16.00 Překvapení se zvířátky - loutkové divadlo Jany Paulové • městská knihovna tel. 461 612 068
22.00 Lázeňská afterpárty - djs Magdida a Davdidak • Music club Kotelna tel. 776 278 519

5. 9. Ne 10.00 Mint Market Litomyšl 2021 - trhy s nezávislou módou, designem a dobrým jídlem • Toulovcovo nám.
11.00-14.00 Sousedská husička pod širým nebem - společně servírovaný oběd s hudbou a soutěží o nejlepší pecen chleba • Smetanovo náměstí

Vysvětlivky:
LDBT - duchovní festival Litomyšlské dny barokní tradice 2021
TPP - festival Toulovcovy prázdninové pátky 2021

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

Mimořádné opatření v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR a v Evropě:
Všichni pořadatelé akcí s očekávanou účastí nad 1000 osob denně jsou povinni nahlásit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.

od 7. 8.  do 26. 9.                Jaroslav Plocek: Vítejte na vernisáži! - výstava fotografií, denně • Galerie Pakosta (StreetGallery)
od 14. 8. do 15. 8.               Výstava květin v interiérech zámku - návštěva nové prohlídkové trasy Zámek za Thurn-Taxisů bez průvodce • Zámek Litomyšl
od 20. 8. do 2. 2.´22           Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofská historie - výstava k 170. výročí narození Aloise Jiráska • Regionální muzeum v Litomyšli • Út - Ne 9.00 - 17.00
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 • Čt-Ne 10 - 17 
do 30. 8.                             Plán B - open air výstava • veřejná prostranství v Litomyšli
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  • zahrada Augustovy tiskárny (vstup z Klášterních zahrad) • denně 8.00 - 20.00
do 10. 10.                             Časy mezi Časy - výstava Veroniky Šrek Bromové • dům U Rytířů • Út - Ne 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
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)
St 11. 8.  Chyby - film ČR, romantický/drama, 100 min, 110 Kč
Čt, Pá 12., 13. 8.  Prvok, Šampón, Tečka a Karel - film ČR, komedie, 120 min, 140 Kč
So 14. 8.  Matky - film ČR, komedie/romantický, 95 min, 130 Kč
St, Čt 18., 19. 8.  Expedice: Džungle - film USA, akční/komedie/rodinný, 130 min, 130 Kč
Čt 19. 8. od 17:00  Kino pro seniory: Ženská pomsta - film ČR, komedie, 90 min, 70 Kč
Pá, So 20., 21. 8.  Deníček moderního fotra - film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
St 25. 8.  Výbušnej koktejl - film USA/Francie, akční, 115 min, titulky, 130 Kč
Čt 26. 8.  G.I.Joe: Snake Eyes - film USA, akční/dobrodružný, 120 mi, titulky, 120 Kč
Pá 27. 8.  Free Guy - film USA, akční/komedie/fantasy, 120 min, titulky, 130 Kč
Pá 27. 8.  Sebevražedný oddíl - film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 130 min, titulky, 130 Kč
So 28. 8.  Rozhněvaný muž - film VB/USA, akční/drama/krimi, 120 min, titulky, 130 Kč
St  1. 9.  Shoky & Morthy: Poslední velká akce - film ČR, komedie/dobrodružný, 105 min, 120 Kč
Čt, Pá, So  2., 3., 4. 9.  Zátopek - film ČR, drama/životopisný, 130 min, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 14., 15. 8.  Croodsovi: Nový věk - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 95 min, 120 Kč
So, Ne 21., 22. 8.  Králíček Petr bere do zaječích - film USA/Austrálie, animovaný/komedie/rodinný/dobrodružný, 95 min, 120 Kč
So, Ne 28., 29. 8. Tlapková patrola ve filmu - film USA/Kanada, animovaný/rodinný, 90 min, 130 Kč

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU
Ne 15. 8. od 20.30  Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - film USA, akční/krimi/komedie, 130 min, 70 Kč
Ne 22. 8. od 20.15  Bábovky - film ČR, drama/komedie/romantický, 90 min, 70 Kč
Ne 29. 8. od 20.00  Princezna zakletá v čase - film ČR, pohádka/komedie/fantasy, 115 min, 70 Kč

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ, SMETANOVO NÁMĚSTÍ Začátky promítání od 21.00
Ne  1. 8. 3Bobule - film ČR, komedie, 101 min, vstupné dobrovolné
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.  Štěstí je krásná věc - film ČR, komedie, 99 min, vstupné dobrovolné

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

VÝSTAVY



od 15. 7. do 31. 8. Mimořádné zpřístupnění zámecké věže • Zámek Litomyšl • denně 9.00 - 16.00
od 9. 8. do 13. 8. Veselá věda - příměstský tábor pro předškoláky a 1. stupeň, www.veselaveda.cz • Naděje Litomyšl
od 16. 8. do 20. 8.              Umění a ekologie - letní výtvarný příměstský tábor pro děti ve věku 6–12 let • dům U Rytířů

VÍCEDENNÍ AKCE

 Koupaliště, tel.: 461 315 011 
25 a 50 m bazén (solární ohřev), tobogán, skluzavky 
a skokanské 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

7. - 8. 8.        So-Ne                                  Windsurf - paddleboard kemp - dvoudenní kurz pro začátečníky a mírně pokročilé • Areál vodních sportů Velký Košíř v Nedošíně
7. 8.                  So              13.00                 Triatlon Litomyšl - 27. ročník tradičního triatlonu • Areál vodních sportů Velký Košíř v Nedošíně
8. 8.                 Ne             17.00                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. MFK Chrudim B – utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
14. 8.              So              16.00                 Hokejbal: CZE U21 vs SVK U21 - mezinárodní utkání české hokejbalové reprezentace do 21 let • zimní stadion
14. 8.              So              18.00                 Hokejbal: CZE vs SVK - mezinárodní utkání české hokejbalové reprezentace - muži • zimní stadion
15. 8.               Ne             10.00                 Hokejbal: CZE U21 vs SVK U21 - mezinárodní utkání české hokejbalové reprezentace do 21 let • zimní stadion
15. 8.               Ne             12.00                 Hokejbal: CZE vs SVK - mezinárodní utkání české hokejbalové reprezentace - muži • zimní stadion
21. 8.               So              17.00                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Moravská Třebová – utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
21. 8.               So                                         Dnes létáme pro vás - modely letadel • Modelářské letiště - Vlkov
27. 8.               Pá              17.00                  Decimuž 2021 / memoriál Huberta Stratílka ml. - oblíbený závod pro všechny, desetina velkého triatlonu • Plovárna Litomyšl
28. 8.              So                                         Triatlon dětem Litomyšl 2021 - závod pro děti ve věku 5 - 16 let (plavání, jízda na kole, běh) • Plovárna Litomyšl

KAM ZA SPORTEM

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       14. 8. 21.30             Ježek Sonic– letní kino • u sokolovny 
BYSTRÉ                        4. – 7. 8.                Řezbářské symposium – podrobné info o programu na  www.bystre.cz a Facebook
                                             srpen                      Výstava velkoformátových fotografií Fotoklubu Vysočina – vždy v provozní době IC • IC
DOLNÍ ÚJEZD                13. 8. 21.30            Špunti na vodě – letní kino • areál koupaliště
                                             14. 8.                     Italská noc II - taneční zábava • areál SDH
                                             20. – 21. 8.           Újezdské babí léto 2021 - folk a country festival • přírodní areál za koupalištěm
JEDLOVÁ                              17. – 20. 8. 21.00 Kinematograf bratří Čadíků – letní kino  • pod Cykloubytovnou
                                   17. 9.                       Jedlovská muzikální tradice – koncert kapel Wohnout, Arakain a Paní věší prádlo • na fotbalovém hřišti 
LUBNÁ                                 13. 8. 19.00            Příliš osobní známost – letní kino Lubná  • letní areál 
                                   27. 8. 19.00           Bábovky – letní kino Lubná • letní areál 
POLIČKA                             28. 8.                     Markant Rock • park u hradeb
                                             20. – 22.8.          Festival Polička 555 – oblíbený letní multižánrový festival 
                                   28. – 29. 8.         Třicetiletá válka na Svojanově
                                             17. 9.                        Vypsaná fixa + hosté • park u hradeb
SEBRANICE                       15. 8. 15.00            Posezení pod lípou – zahraje kapela Jana Pohorského, vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno • u kapličky na Pohoře
SVOJANOV                         celé prázdniny  Kouzlo přírody a Svojanova p. Jany Svobodové – výstava • na radnici 

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

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

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

Nabídka infocentra: předprodej vstupenek na Čechomor, Edith Piaf, 7 pádů Honzy Dědka, 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

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



aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností 2021

SOBOTA 4. ZÁŘÍ

od 10.00
LITOMYŠL OŽÍVÁ
• Veterán klub Litomyšl • cirkus 
v ulicích • Jan Kalina kreslí rychlo-
portréty • krajta Ernestýna 
• lázeňské občerstvení • Becher zóna
• soutěž Lázeňské prameny 
• projekt Najdi – přečti – předej 
• lázeňské lavičky a další… 

9.30 – 12.00
Městská galerie v domě U Rytířů 
VÝTVARNÁ DÍLNA 
VERONIKA ŠREK BROMOVÁ
umělkyně pracuje jak s novými médii,
tak s přírodními materiály 

10.00 – 15.00
park u Smetanova domu 
SNÍDANĚ V TRÁVĚ 
přijďte na stylový lázeňský brunch –
občerstvení zajištěno, kytaru, deku
a děti s sebou

10.00 – 18.00
Toulovcovo náměstí 
LÁZEŇSKÁ DESIGN ZÓNA 
MINT Market letos opět dvoudenní,
součástí bude výstava obrazů Zbyňka
Hanko

10.00 – 12.00
hlavní pódium na Smetanově nám.
PŘIJĎTE POBEJT S CIMBÁLOVOU
KAPELOU CIMBAL HELL BAND,
VÁCLAVEM ŽMOLÍKEM 
A JEHO HOSTY!    
dopolední povídání doprovodí 
oblíbené písničky    

10.00 – 22.00
grilovací zóna na Smetanově nám.
GRIL ZÓNA VULCANUS
celodenní workshopy grilování, 
ochutnávky i prodej grilovaných 
dobrot  

13.00
hlavní pódium na Smetanově nám.
KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU
Dáša Zázvůrková, Petr Macháček
a největší hity divadla SeMaFor

13.00 – 22.00
letní parket a park u Smetanova domu 
4. LITOMYŠLSKÁ SPACÁK PÁRTY 
COOLturní zážitek umocněný 
vystoupením místních i přespolních
umělců, soutěže a aktivity pro děti,
malování na obličej, žonglování, 
jóga, večer ohnivá show

14.00
chrám Nalezení sv. Kříže
DO VŠECH KOUTŮ NÁVRŠÍ 
prohlídka revitalizovaných budov
a míst, kam běžný turista nemůže 

14.30
radniční dvorek
KŘEST LEPORELA 
JANY ANDRLÍKOVÉ „RÝMÁNKY“ 

15.00
Portmoneum – Museum J. Váchala
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ
DESKY LADISLAVA HORÁČKA
doprovodí Filigrán s áriemi z opery 
Krvavý román 

15.00
letní parket a park u Smetanova domu 
TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA
pohádka 

16.00
hlavní pódium na Smetanově nám.
EPYDEMYE 
těšte se na živelnou koncertní energii 

16.00
radniční dvorek
PŘEKVAPENÍ SE ZVÍŘÁTKY 
loutkové divadlo Jany Paulové 

17.00
Portmoneum – Museum J. Váchala
KRVAVÝ ROMÁN
promítání dokumentu o osudech 
Ladislava Horáčka s doprovodem
autorky Terezy Brázdové

18.00
hlavní pódium na Smetanově nám.
FAST FOOD ORCHESTRA 
reggae a ska rytmy 

20.00 – 22.00
hlavní pódium na Smetanově nám.
FRONTMEN
večerní tancovačka 

20.00
chrám Nalezení sv. Kříže 
NOČNÍ KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA CHRÁMU, PROJEKCE
METROPOLIA JAKUBA NEPRAŠE 

21.00
Music Club Kotelna
LÁZEŇSKÁ AFTERPÁRTY 
DJs Magdida + Davdidak  

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

Litomyšlská

NEDĚLE 5. ZÁŘÍ 

0.00 – 15.00
Toulovcovo náměstí 
LÁZEŇSKÁ DESIGN ZÓNA 
MINT Market letos opět dvoudenní

11.00 – 14.00
Smetanovo náměstí
SOUSEDSKÁ HUSIČKA POD
NEJVYŠŠÍM STROPEM NA SVĚTĚ
Pečené husí stehno, červené zelí, kar-
lovarský knedlík servírované 
na klasických talířích s kovovým 
příborem. Předprodej v infocentru 
od 2. srpna. Hraje poberounská 
hudební skupina Třehusk. 

11.00 – 12.00
Smetanovo náměstí
SOUTĚŽ UPEČ TŘEBA CHLEBA! 
hospodyňky, přineste s sebou 
upečený chleba i s receptem!  

13.00
Smetanovo náměstí
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ O NEJHEZČÍ,
NEJCHUTNĚJŠÍ A CELKOVĚ 
NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ CHLÉB
v porotě Václav Šmerda, prezident 
Gastroslavností M. D. Rettigové

19.30
kino Sokol 
BISTRO RAMEN
japonsko-singapurský snímek

VÍKENDOVÝ
PROGRAM

Prohlídky zámku Litomyšl – UNESCO
Expozice Litomyšl – město kultury
a vzdělanosti v regionálním muzeu
Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofské
historie – výstava v regionálním muzeu
Račte vstoupit – interaktivní
program v Rodném bytě B. Smetany 
Litomyšlení – dětský program
na zámeckém návrší
Andělé na návrší – expozice na em-
porách chrámu Nalezení sv. Kříže
Zámecké sklepení se sochami
O. Zoubka a Srdcem pro V. Havla
Časy mezi Časy – výstava Veroniky
Šrek Bromové v domě U Rytířů  
Městská obrazárna – 2. patro zámku
Andělská vyhlídka - z mezivěží
chrámu Nalezení sv. Kříže
Muzeum domečků, panenek a hraček 
Portmoneum – Museum J. Váchala 
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Srpnové 
deskohraní
Městská knihovna Litomyšl vás zve na tradiční
Deskohraní na dvorečku – Radniční dvorek za
knihovnou. I v srpnu si po dva úterky (17. 8. a 24.
8.) můžete přijít zahrát deskové hry pro hráče
od 2 let až po náročnější hry. Tentokrát vám
představíme i RPG hru Dračí hlídka, ve které si
zahrajete na hrdiny. Pokud máte zájem se
do Dračí hlídky zapojit, rezervujte si místo na
horakova@knihovna.litmysl.cz a připojte ter-
mín. Počet míst je omezen. Budeme se těšit
na všechny hráče. Akce se koná jen za přízni-
vého počasí. Monika Horáková

Sobota 7. srpna
Rádi bychom vás pozvali na další pokračování
bazárku Najdi (na) Sebe na hrázi. Tentokrát vás
přivítáme na ideálním místě pro měsíc srpen,
a to ve Fotbal Parku Litomyšl. Zde si budete
moct mimo jiné i prohlédnout a ulovit nějaký
originální kousek od místních krásných a talen-
tovaných žen. Těšit se můžete na originální
Olinku Stráníkovou, Milušku Gloserovou a její
Doma ateliér, úžasnou Nikču Kubíkovou se
značkou NI.KU, paní Markétu Kašparovou a ob-
razy Duše hraní a nebo Zuzku Lamelovou s Ájou
Janypkovou a jejich parádní kousky od značky
Švagrns. Spousta prodávajících své módní vy-
chytávky, zásobený bar, skvělá obsluha, za gri-
lem bezchybný Jiřík Gultů a za mixákem DJ
ENzo. Prostě TOPofka akce! Těšíme se na Vás.

Veronika Dvořáková

Bazárek
Najdi (na) Sebe

Autorské čtení
Mirky Skočílkové
I v srpnu vás zveme na autorské čtení na Rad-
ničním dvorku. Ve čtvrtek 26. 8. od 18 hodin se
můžete těšit na autorku společenských ro-
mánů Mirku Skočílkovou. Spisovatelka, která
se většinu svého života pohybuje v našem
kraji, je spjatá s Vysokým Mýtem, Luží, Skutčí
a v neposlední řadě s naší Litomyšlí, kde učí
na střední škole matematiku a zeměpis. Sama
autorka o sobě říká: „Psaní knih je pro mě
nutný relax, kterým dokonale vyvážím část
svého života naplněnou čísly a matematickými
operacemi.“
Našim čtenářkám jsou dobře známé přede-
vším její knihy „Violka“ a „Kdo věří na zá-
zraky“. V srpnu bude číst ze své čerstvě
vydané knihy „Prázdný dům“.  Pokud chcete
vědět, o čem je žhavá novinka této autorky,
přijďte ve čtvrtek 26. 8. v 18.00 hod. na Rad-
niční dvorek za knihovnu. Iva Pekníková

Akční srpen v kině
Srpnovou nabídku Kina Sokol otevírá několik
českých novinek: Film Jana Prušinovského
Chyby a režijní debut spisovatele Patrika Hartla
Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Snímek Chyby je
romantické drama ze současnosti, které zvládá
být nepodbízivou ódou na sílu lásky, stejně jako
plně funkční kritikou předsudků a maloměšťác-
kého pokrytectví. Navíc je odvážně obsazeno
vesměs málo známými hereckými tvářemi
a o to působí věrohodněji. Prvotinu Patrika
Hartla asi není třeba dlouze představovat:
na motivy jeho knižního bestselleru vznikla

svižná komedie se skvělým hereckým obsaze-
ním a podle prvních ohlasů aspiruje na jeden
z hitů letošního léta. Následující týden se vypra-
víme na dobrodružnou plavbu po řece Ama-
zonce – snímek Expedice: Džungle je přesně ta
letní zábava, kterou chcete v kině zažít – příběh
ve stylu Indiana Jonese je plný akce, dobrodruž-
ství, humoru, a navíc v něm hrají oblíbení herci
Emily Blunt a Dwayne „The Rock“ Johnson. Z če-
ského filmového rybníčku v srpnu a na začátku
září ještě vylovíme několik snímků, např. očeká-
vanou adaptaci knižního hitu Deníček moder-
ního fotra – aneb jak to může vypadat, když se
muž ocitne na mateřské dovolené. Film vznikl
na základě úspěšného blogu, který Dominik
Landsman založil po narození jeho prvního dí-
těte. V hlavních rolích se představí Jiří Mádl a Te-
reza Ramba. Po několika letech pečlivých
příprav a přepisování scénářů se na plátna kin
dostane životopisné drama Zátopek. Režisér
David Ondříček na příběhu našich nejúspěšněj-
ších atletů, manželů Zátopkových, ukazuje ne-
zlomnou sílu vůle překonávat vlastní limity
a překážky.  V týdnu od 25. do 29. srpna jsme si
pro vás připravili maraton akčních filmů – každý
den uvedeme jeden premiérový titul.  Můžete

RůžOFFky „vypěstovaly“ strom
Dárkovník, který zpříjemní konec prázdnin
Taky se vám zdá, že o prázdninách utíká čas
rychleji? Ani jsme se nenadáli a jsme v druhé
půlce. A za chvíli už zase budeme chtě nechtě
muset myslet na to, že nás čeká řád školních
povinností, rozvrhu, kroužků…
Pojďme si poslední prázdninové dny zpestřit!
Nachystat si vzájemně radost v podobě překva-
pení. Jak na to? Co takhle začít příběhem…
Bylo nebylo, nad Litomyšlí, v blízkosti sochy
svaté Anežky vyrostl krásný strom. Dělal kolem-
jdoucím radost svými listy, svým stínem, tím, že
prostě byl. A pak se stala nevídaná věc. Koncem
jednoho léta se obsypal plody. A ne ledajakými!
Byl to totiž strom dárkovník, který plodil dárky.
A navíc byl kouzelný. Za každý utrhnutý dárek
na něm vyrostl další. Děti k němu chodily, jez-
dily na kole, běhaly, vyrážely s rodiči na pro-
cházku. Prostě se hýbaly a měly z pohybu
radost. Za to si mohly utrhnout jeden plod –
dárek. Takže radost byla dvojnásobná. Tak to šlo
10 dní. S nástupem do školy plody zmizely. A tak
je to dobře – děti se ve škole setkávají se svými

kamarády, po škole pobíhají venku a strom dár-
kovník může odpočívat.
Pojďte společně s námi psát příběh kouzelného
stromu a vydejte se pěšky, na kole, koloběžce
či v kočárku nad město do okolí sochy svaté
Anežky.  Strom dárkovník bude plodit od 22. 8.
odpoledne. Tedy každé příchozí dítě si bude
moct přijít a utrhnout si malý dárek pro radost.
A aby strom mohl být kouzelný a stále plodící,
za každý utrhnutý dárek tam přidá svůj dárek
pro někoho dalšího. Bude tedy fajn, když přine-
sený dárek bude v nepromokavém sáčku s pro-
vázkem, aby šel navázat na větev. 
A jaký dárek přinést? To je čistě na vás – nejlépe
drobnůstku, která potěší a zpříjemní konec
prázdnin a vstup do školy (pastelky, ořezávátko,
gumu, gumičky do vlasů, sponky, cokoli vás na-
padne).
Poslední možnost utrhnout si dárek bude 31. 8.,
pak kouzlo zmizí a dárkovník přestane plodit. 

Andrea Stejskalová, Ola Radimecká,
Jana Ospaldová – RůžOFFky v běhu

Umění na arkádách pro Barunku
Srdečně vás zveme na charitativní večer plný
jedinečných uměleckých zážitků. Hrou na piano
rozezní arkády litomyšlského zámku Petr Jiříček
spolu s Lucii Vavřínovou a její dcerou Lucii Kra-
tochvílovou, které zazpívají. Společně již ode-
hráli několik desítek koncertů a svým hudebním
umem nyní chtějí pomoci rodině Barunky. Ba-
runka je pětiletá holčička z Litomyšle, která
onemocněla akutní lymfoblastickou leukémii.
Léčba je velmi náročná časově i finančně. Za-
koupením vstupenky přispějete k úspěšné léčbě
a zároveň si užijete letní večer s krásnou atmo-
sférou. Můžete se těšit na skvělou hudbu, ale
rádi vám představíme i plastiky Dominika Ji-

říčka, který se rozhodl taktéž Barunce pomoci
a věnuje k prodeji některé ze svých děl. A aby
vás umění opravdu potěšilo, tak celý večer bude
zakončen nejen skleničkou prosecca, ale i ko-
mentovanou prohlídkou městské obrazárny.
Akci pořádáme ve spolupráci s Městskou galerii
Litomyšl, a to v neděli 29. srpna od 17.00 hod.
Benefiční vstupenky můžete zakoupit ve Vino-
téce a vinárně U Mydláře nebo v domě U Rytířů.
Počet míst je omezen a cena vstupenky, která
celou částkou poputuje rodině je 490 Kč.
Těšíme se na Vás a krásnou atmosféru plnou
umění. Za Nadační fond manželů Pokorných

Hana Kopecká 

se těšit např. na další díl Sebevražedného od-
dílu, G.I. Joe nebo Rozhněvaného muže. Nej-
menší diváky určitě potěší zpráva, že do kin
zamíří čtyřnozí hrdinové z Tlapkové patroly,
Králíček Petr a jeho kumpáni nebo pravěká ro-
dinka Croodsových, se kterými si také zasou-
těžíme o krásné ceny. Pro více informací
ohledně programu, bezpečnostních podmínek
pro vstup do kina navštivte naše webové
stránky www.kinolitomysl.cz.

Dita Konečná
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I když nás vloni nakonec ze Zámeckých za-
hrad vyprovodil déšť, rádi na něj vzpomínáme
a spolu s námi i Vít Klusák, který vloni přivezl
film V síti. Také letos pro vás máme inspira-
tivní program reflektující českou scénu autor-
ského dokumentu, kterému DOKU Zahrady
fandí a který vnímáme jako umělecké dílo, od-
rážející svého autora a jeho osobitý rukopis.
V tomto duchu se nese také snímek Heleny
Třeštíkové, která se proslavila svými časos-
běry. Je jím oceňovaný film Anny, zachycující
každodennost padesátileté ženy, která se roz-
hodne stát prostitutkou. Promítneme ho
ve 20.30 a po projekci bude následovat de-
bata s autorkou. Helena Třeštíková také po-
vede masterclass o časosběrném dokumentu,
která proběhne ve 12.30. Využijte příležitosti
pohovořit se světově uznávanou filmařkou. 
Celý program letošních DOKU Zahrad, které se

odehrají 28. srpna 2021 na Zámeckém návrší,
zahájíme v 10.00 masterclass s audiodoku-
mentaristkou Martinou Pouchlou a Andreou
Hanáčkovou, vedoucí Katedry divadelních
a filmových studií na Palackého univerzitě,
která je partnerem festivalu. Autorky masterc-
lass se zaměří na současný trend, kterým je
podcasting. Mimo to Andrea Hanáčková při-
pravila pro děti auditivní hru Sluchátko, při
které mohou vyzkoušet bezdrátová sluchátka
Silent Disco.
Od 15.00 začne Audioblock na trávníku pod
stromy vedle Kavárny Kočárovna, ve kterém
představíme audiodokument Sedm dní do po-
hřbu Evy Lammelové, zakladatelky festivalu 
a dokumentaristky a v předpremiéře také
úvodní díl true crime podcastu, který vzniká
pro Deník Referendum, s názvem Akce olej
dokumentaristky Brit Jensen a investigativní

novinářky a environmentalistky Zuzany Vla-
saté.
Od 17.00 proběhne workshop zvukového
umělce a skladatele Martina Ožvolda, který se
bude věnovat sound designu pro audio pod-
casting. V 19.00 můžete přijít na vernisáž vý-
stavy Osm Daniela Šperla, na které představí
osm dokumentárních ikonických fotografií in-
stalovaných v Kostele Nalezení sv. Kříže. Da-
niel také připravil fotografický workshop, který
si jistě nenechte ujít.
Festival zakončíme večerní projekcí v Jízdárně
zámeckého areálu. Od 20.30 vás tedy sr-
dečně zveme na Anny, nový časosběrný do-
kument Heleny Třeštíkové, která film nejen
uvede, ale po něm s vámi bude velice ráda
debatovat. Po filmové debatě domů nespě-
chejte, čeká nás ještě afterparty v Kavárně
Kočárovna.
Zveme vás také na Vachek in memoriam, pro
nás zásadní vzpomenutí na originálního
umělce prof. Karla Vachka, který formoval ně-
kolik generací filmařů a vloni nás opustil.
V Galerii de Lara můžete vidět jeden z jeho do-
kumentárních obrazů.
Festival DOKU Zahrady vznikl, abychom se
mohli dělit o své nadšení a vášeň k autor-
skému dokumentu. Volba pořádat tento festi-
val v naší rodné Litomyšli a do jeho organizace
zapojit přátele a místní organizace, souvisí se
snahou budovat diskuzní platformu a komu-
nitu zajímající se o autorskou tvorbu.
Více na: www.dokuzahrady.cz
Těšíme se na vás. Na viděnou 28. srpna 2021 
v litomyšlských Zámeckých zahradách!

Za team DOKU Zahrad 
Eva Lammelová a Petra Jansa

foto: archiv pořadatelů

Na litomyšlské DOKU Zahrady přijede 
Helena Třeštíková a přiveze svůj nový film

Setkání 
v Bílé holubici
Vážení a milí, po roce činnosti domácího hos-
picu Vás zveme na setkání. Vděčně oslavíme
spolupráci s Vámi a připomeneme všechny,
které jsme doprovázeli. Setkání se koná 4. 9.
ve 14.00 na parkovišti u domácího hospice Bílá
Holubice, Dolní Újezd 497.
Je připraveno příjemné posezení s poslechovou
životu hudbou LUCAS & LUCIA a nabídneme
Vám - Minnie’s lívanečky, čaj, kávu a limonádu.
Všichni jste srdečně zváni!
Tým Bílé Holubice mobilní hospicová

Laďka Částková  

Světlo a stín – kresba tužkou
a mikrofixem
Dílna pro veřejnost v Portmoneu, 
pondělí 23. srpna 2021 od 10 hodin.
Kresba je podstatou každé další výtvarné čin-
nosti. Jak se nedopouštět základních chyb a jak
pracovat se světlem a stínem se naučíte s Pa-
vlem Piekarem, jedním z předních českých
současných linorytců. Kresba bude probíhat
v plenéru a v případě nepříznivého počasí v Port-

moneu. Na dílnu je nutné se předem přihlásit
na email klimesova@rml.cz nebo na tel. 777 840
425. Kapacita je 8 osob. Kurz je určen pouze pro
dospělé. Cena dílny 400 Kč včetně vstupu
do expozice. Portmoneum bude otevřeno vý-
hradně pro účastníky kurzu.

Hana Klimešová

Odhalení pamětní desky 
Ladislavu Horáčkovi 
Litomyšl vděčí Ladislavu Horáčkovi za mnohé –
stál u založení restaurátorské školy (dnes Fa-
kulta restaurování Univerzity Pardubice), finan-
coval vznik novodobých nástěnných sgrafit
v dnešní Váchalově ulici, inicioval pojmenování
této ulice a je také jedním z otců zakladatelů re-
cesistického festivalu Lázní ducha. A v nepo-
slední řadě zachránil Portmoneum, které v roce
1991 zakoupil od Národní galerie, nechal jej ná-
kladně opravit a zrestaurovat Váchalovy uni-
kátní nástěnné malby. 
Před dvěma lety přišli pražští přátelé Ladislava
Horáčka s iniciativou na umístění pamětní desky
na Portmoneum. Z finančních darů soukromých
osob a přispění města Litomyšl a Pardubického
kraje, který je vlastníkem Portmonea, vzniklo
velmi osobité dílo, jehož realizace se ujal akade-
mický sochař Petr Císařovský.
Deska bude slavnostně odhalena na Portmo-
neu v sobotu 4. září v 15 hodin. Po celou sobotu
bude vstup do Portmonea zdarma a otevřeno
bude výjimečně až do 18 hodin.
V rámci bohatého doprovodného programu vy-
stoupí před Portmoneem v pátek 3. září od 19
hodin Jiří Šlupka Svěrák se skupinou Nejen-
blues. Jste srdečně zváni!

Odhalení pamětní desky Ladislava Horáčka
na Portmoneu a doprovodný program
pátek 3. září v 19 hodin
Koncert Jiřího Šlupky Svěráka a skupiny Nejen-

blues před Portmoneem (T. Novákové 75)
Jiří Šlupka Svěrák byl osobním přítelem Ladi-
slava Horáčka a rovněž jeho oblíbeným inter-
pretem. 
sobota 4. září v 15 hodin
Slavnostní odhalení pamětní desky Ladislava
Horáčka na Portmoneu
Vystoupí ochotnický spolek Filigrán s několika
áriemi z opery Krvavý román.
sobota 4. září v 17 hodin
Promítání dokumentu „Krvavý román“ o život-
ních osudech Ladislava Horáčka a jeho půso-
bení v Litomyšli
Komentářem film doprovodí jeho autorka Te-
reza Brázdová (zahrada Portmonea).
Akce se uskuteční v rámci „Litomyšlské vese-
lice“ René Klimeš
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Křest Rýmánek
Jana Andrlíková loni na Litomyšlských dvor-
cích po svém autorském čtení na Radničním
dvorku pronesla větu:„ Mým velkým přáním je
vydat klasické leporelo pro děti, ale nechci ho
sama ilustrovat.“ Ani ve snu nás nenapadlo, že
do roka se její sen i díky spolupráci s knihov-
nou stane skutečností. 
Srdečně vás zveme na křest Rýmánek Jany
Andrlíkové s ilustracemi dětí z Litomyšle
a blízkého okolí, který se koná v sobotu 4. září
od 14.30 hod. Kde jinde než na Radničním
dvorku. Setkáte se zde s autorkou a vydava-
telkou leporela Janou Andrlíkovou, dětskými
ilustrátory i s námi knihovnicemi. Kmotrou le-
porela bude výtvarnice Zdena Olivová, o hu-
dební doprovod se postará Libor Kazda. Celý
program ukončí loutkové divadlo Jany Paulové
„Překvapení se zvířátky“, věnované všem
malým ilustrátorům a dalším návštěvníkům.
Součástí bude i výstava prací všech dětí, které
se zúčastnily soutěže o ilustraci do knihy.

Iva Pekníková

Slavnosti Prosecca na zámku
Vážení milovníci šumivých vín, kvalitní pouliční
gastronomie a zábavy. Dovolte nám prosím,
abychom Vás pozvali na druhý ročník našeho
food festivalu Slavnosti Prosecca, který se koná
14. srpna v krásných prostorách nádvoří Stát-
ního zámku Litomyšl. 
Do Litomyšle opět přivezeme širokou nabídku
prosecca z různých koutů slunné Itálie, a to pře-
vážně z produkce malých či rodinných vinařství.
Dále také vynikající osvěžující koktejly, domácí
limonády, cider a nebude chybět ani pivo. 
Ke skvělému pití patří i dokonalé jídlo a na tom
si hodně zakládáme. Letos vám své umění
představí opět hned několik vynikajících street
food prodejců, a těšit se tak můžete na grilo-
vané mořské plody, ta nejlepší „fall off the
bone“ žebra, vyladěné šťavnaté burgery, ku-
bánské sendviče, indonéské pokrmy, brazilské
masové kuličky, rolovanou zmrzlinu, netradiční
langoše, corn dogy, avokádové speciality, mini-

koblížky, mexické churros, makronky, vynikající
kávu a třeba taky čokoládovou fontánu. Pro od-
vážné zde budou vynikající chilli omáčky
a mimo jiné i hmyzí pochoutky. 
Dámy jistě ocení přítomnost stánků s obleče-
ním, módními doplňky, šperky či kosmetikou.

Náš festival je ECO friendly a nepoužívá žádné
jednorázové plastové nádobí. Pro celou plejádu
budete muset naše slavnosti navštívit a sami
ochutnat!   
Nebojte se sebou vzít i Vaše malé ratolesti, za-
baví je dětský koutek od Tulipánek Litomyšl, z.s.
Na programu bude také sabráž lahví, tombola
a hodně hudby. O hudební kulisu se v odpoled-
ním čase postarají zkušení djs Deffo, Mylo
Glenn a Scuba Diver. Celý festival pak od 17.00
hod. uzavře ta nejlepší pětihodinová 90´s párty
s DJ a moderátorem z Martinem Hovorkou
z rádia Kiss.
Těšíme se na Vás na zámku a piknikové deky si
rozhodně vezměte s sebou.

Rudolf Hauner
Social media a web: 
www.facebook.com/slavnostiprosecca/
www.facebook.com/events/263338138457875
www.slavnostiprosecca.cz

kací, jako jsou instagram
nebo messenger. Její roz-
manitou tvorbu nejvíce
strukturuje čas – lze ji vní-
mat jako záznamy příběhů
uplynulých dnů, uskutečně-
ných setkání a zachycených
myšlenek a emocí.
Snad proto z množství po-
stupů Veroniky Šrek Bro-
mové vystupuje do popředí
právě fotografie. Ta zasta-
vuje určitou konstelaci
světa, nabízí jeho statický
obraz, jenž je v běžném,
plynoucím světě nevidi-
telný. Můžeme jej libovolně
dlouho pozorovat, interpre-

Veronika Šrek Bromová - Časy mezi Časy
Nová výstava městské galerie
nazvaná Časy mezi Časy před-
staví tvorbu uznávané české
umělkyně Veroniky Šrek Bro-
mové. 
Výstavu představuje její kurá-
tor Tomáš Pospiszyl slovy: „Vý-
stava obsahuje práce vzniklé
v minulých třech letech i díla
zcela nová. Autorka v nich po-
užívá řadu médií a materiálů:
kreslí, maluje, fotografuje, na-
táčí videa, vytváří instalace
z nalezených a různě upravo-
vaných předmětů, experimen-
tuje s textilem a keramikou,
znovuobjevuje techniku kyano-
typie a lákají ji možnosti apli-

tovat nebo do něj, podobně jako autorka, ak-
tivně vstupovat. Digitálně dokreslovaná foto-
grafie je novodobou analogií čarodějných
praktik, které dovolují vnímat svět v jiných ča-
sových dimenzích a snad ovlivnit i jeho budouc-
nost.“
Multimediální umělkyně Veronika Šrek Bromová
(1966) absolvovala Vysokou školu umělecko-
průmyslovou v Praze. Po roce 1989 spoluformo-
vala nastupující uměleckou generaci zkoumající
výrazové možnosti fotografie, instalace a poz-
ději videa.
Od roku 2011 žije ve Stříteži u Poličky, kde spolu
s manželem Ivanem provozuje farmu, kulturní
a vzdělávací centrum a galerii Kabinet Chaos. 
V rámci výstavy proběhne v sobotu 4. září od
9.30 hod. výtvarná dílna s autorkou, návštěvníci
všech věkových kategorií tak budou moci ak-
tivně proniknout do výtvarného světa Veroniky
Šrek Bromové. Výstava potrvá v domě U Rytířů
až do 10. října. Václav Novák, MGL4. litomyšlská Spacák párty

Dobrý den, ahoj, jsme dva kamarádi – nyní již
ve třech s mladou slečnou, kteří již před 4 lety
dostali nápad spojit lidi, již mají rádi pohodu,
relax, hudbu a spacáky stejně jako my. 
Spacák je totiž symbolem odpočinku a oddechu
od každodenních strastí. A tak pojďme spacáky
provětrat i mimo čundry a dovolené pod stanem. 
Z nápadu se již stala tradice a my jsme velice
potěšeni, že vás můžeme pozvat na 4. ročník li-
tomyšlské Spacák párty! Ta v letošním roce při-
vede do pohody nové místo. Společně se tak

potkáme v sobotu 4. září v parku u Smetanova
domu od 13 hodin.
Sbalte spacáky, deky a vydejte se za hudbou,
zábavou pro děti i dospělé a odpočinkem za
námi do parku, kde načerpáte pozitivní energii.
Po celé odpoledne pro vás máme připravená
vystoupení domácích a přespolních hudebníků
v podání kapel Bitter Mood, The Excited,
INST60, Only Two, Lucky Joke, 375m. n. m., Voj-
těch Novák s kapelou a těšit se také můžete
na pohádku pro nejmenší, kterou pořádá Sme-
tanův dům. Celé odpoledne rozzáří netradiční
hry pro malé i velké, doprovodný program pro
děti, kreativní dílničky, jóga, kurz žonglování,
malování na obličej či tetování hennou, k tomu
nebude chybět ani dobré jídlo a pití. S přícho-
dem tmy se poté můžete těšit na fireshow.
Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Vstupné dobrovolné.
Veškeré informace - program a aktuality se do-
zvíte na našem facebooku - Litomyšlská spacák
párty
Mějte se spacákově. Těšíme se na vás. Organi-
zátoři Jirka, Martin, Magdaléna.

Martin Pelikán, foto: Jana Bisová
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Beseda Pjéra La Šé'ze: Zítřejší zodpovědnost
Pjér La Šé'z a beseda na téma Zítřejší zodpo-
vědnost aneb Jak v dnešní době otevřít cestu ke
smysluplnější budoucnosti.
Ačkoli každý z nás tvoří svou realitu samostatně
a jedinečně, zůstáváme zcela v rukou Božích.
Srdečně zveme na setkání se známým psycho-
terapeutem, spisovatelem a divadelníkem Pjé-
rem La Šé'zem.

Pjér La Šé'z je uznávaný psycholog, provozuje
soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které
doprovází své klienty na jejich cestě při hledání
a realizaci osobní svobody. Je autorem knih: In-
dián - Zpráva o archetypu, Den svatého Ignora,
Cesta, Psychologie souhlasu. Dlouhodobě spo-
lupracuje s Jaroslavem Duškem v divadelním
představení Vizita, Čtyři dohody a Pátá dohoda.

V hudební oblasti působí ve znovu obnovené
bigbítové kapele Rakousko-Uhersko. Zajímají jej
především otázky možností lidského bytí
v tomto světě. Beseda se uskuteční na 30. září
na Zámeckém návrší v Litomyšli.
Předprodej vstupenek Informační centrum Lito-
myšl, tel. 461 612 161 nebo na milam28@se-
znam.cz Mila Bohunická

Maok a Hudba vnitřních světů
Maok a jeho koncert Hudba vnitřních světů opět
rozezní prostor piaristického chrámu Nalezení
svatého kříže v Litomyšli, a to 16. září od 19
hodin.
Maok je hudebník, improvizátor, multiinstru-
mentalista, zpěvák, skladatel, ale hlavně člověk,
jehož životní součástí a nejvýraznější složkou
sebevyjádření je hudba. 
Jeho hudba uzdravuje a inspiruje. Hudbu dělá
pro hudbu, která jde přímo ze srdce a kterou
nechává svobodně plynout, ať je jakákoliv. Hraje

také, svým způsobem, slovenskou lidovou
hudbu. Jeho jedinečný styl je ve snivých, až
mysticky laděných skladbách lehko rozpozna-
telný i bez toho, že byste znali konkrétní
skladbu. Je vyhledávaným a pravidelným hos-
tem na meditačních akcích pořádaných zná-
mými českými či slovenskými duchovními. Sám
o své hudbě říká: „Hudba je pro mne vyjádřením
svobody a lásky. Vyjádřením úžasu z tvořivého
okamžiku, kdy vzniká krása, která nás může
uchvátit a zavést nás do barevného a neustále

měnícího se světa naší Duše, anebo v nás může
zastavit jakýkoliv pohyb a my se můžeme roz-
pustit v jediném bodě, v plnosti prázdna, které
je zároveň zornicí našeho oka. Anebo nás může
zavést do pulzující extáze planoucího Srdce,
anebo nás může provést cestou tance a po-
hybu, kde splyneme se svým tělem v našich
vnitřních rytmech.
Předprodej Informační centrum Litomyšl,
tel.+420 461 612 161. Mila Bohunická

Alois Jirásek, Litomyšl
a Filosofská historie 
22. srpen 2021 – 2. leden 2022
v regionálním muzeu
Výstava k 170. výročí narození
Aloise Jiráska (1851–1930) připo-
mene život a literární tvorbu jed-
noho z našich nejvýznamnějších
a nejvlivnějších spisovatelů
v době jeho pedagogického půso-
bení na gymnáziu a městské re-
álce v Litomyšli (1874–1888).
Litomyšl byla Jiráskovým prvním
učitelským místem, a přestože si
v maloměstském prostředí zprvu
stýskal, brzy k městu přilnul a plně v něm roz-
vinul svůj talent. Mezi Jiráskem a Litomyšlí ná-
sledně vzniklo velmi silné pouto, trvající až
do konce spisovatelova života.
Chystaná výstava se zaměřuje zvláště na no-
velu Filosofská historie, která se v roce 1937
dočkala filmového zpracování režisérem a scé-
náristou Otakarem Vávrou, přičemž její natáčení
probíhalo přímo v Litomyšli.

Vernisáž výstavy, nad níž převzali
záštitu starosta Litomyšle Daniel
Brýdl a předseda spolku Svatobor
profesor Václav Liška, se uskuteční
v sobotu 21. srpna ve 14 hodin.
Úvodní slovo pronese předseda
Společnosti Aloise Jiráska profesor
Miloš Zelenka. Slavnostního zahá-
jení výstavy se zúčastní také po-
tomci Aloise Jiráska.
Alois Jirásek v roce 1878, kdy publi-
koval Filosofskou historii.
Doprovodný program pro veřej-

nost – Jiráskova Litomyšl
Výstavu doplňuje interaktivní doprovodný pro-
gram, vhodný pro malé i velké návštěvníky,
který Vám přiblíží život a tvorbu slavného spi-
sovatele. S Mistrem Jiráskem se můžete také
vydat na procházku městem a navštívit místa,
kde pobýval, pracoval nebo odpočíval. Mapa
s trasou bude připravena na pokladně muzea.

Martin Boštík

Filosofská historie. 
Komentované vydání
Filosofská historie patří mezi vrcholná díla
české krásné literatury. Jde o archetypální pří-
běh horkokrevného mládí, lásky, odhodlanosti
a touhy po svobodě, zasazený do maloměst-
ského prostředí let 1847–1848. Líčením revoluč-
ních událostí roku 1848 však přesahuje lokální
zakotvení a podává obecný dobový portrét.
V průběhu času lákala novela uměleckou obec
natolik, že se dočkala divadelní, rozhlasové, fil-
mové, baletní a nakonec i muzikálové adaptace.
Byla také přeložena do několika cizích jazyků.
Její  nové  vydání,  obohacené  o podrobný
poznámkový aparát, doprovodnou studii

a skvostný výtvarný doprovod orlickoústeckého
akademického malíře Františka Šmilauera
(1892–1972) vzniklo na půdě Regionálního
muzea v Litomyšli ve spolupráci s Městkou ga-
lerií Litomyšl.
Autorem grafické úpravy knihy, kterou vydává
Regionální muzeum v Litomyšli a nakladatelství
Arbor vitae, je Jiří Lammel.
Publikace bude veřejnosti představena na ver-
nisáži výstavy Alois Jirásek, Litomyšl a Filosof-
ská historie, která začne v hlavní budově muzea
v sobotu 21. srpna ve 14 hodin.

Martin Boštík

Výstava králíků,
holubů, drůbeže
a exotů 
V sobotu 11. a 12. září 2021 od 8 do 17 hodin
a v neděli od 8 do 14 hodin
Zveme všechny lidičky se vztahem ke zvířatům
a hlavně děti na naši výstavu v chovatelském
areálu v Litomyšli. Přijďte se podívat. Budeme
rádi. Chovatelská tombola. Občerstvení z grilu
i udírny. Aktuální informace před návštěvou na-
jdete na stránkách www.cschlitomysl.web-
node.cz

Petra Dittrich, foto: archiv pořadatelů

Profesor Jan Rak: 
Tady a teď z pohledu
kvantové fyziky
Srdečně zveme na přednášku profesora Jana
Raka, předního českého vědce, kvantového
a jaderného fyzika a mnohaletého pracovníka
na projektech na největším urychlovači částic
na světě ve švýcarském CERNu. Přednáška
s podtitulem Tady a teď z pohledu kvantové fy-
ziky se uskuteční 14. září na Zámeckém návrší.
Jan Rak bude prezentovat alternativní pohled
vycházející z poznatků kvantové fyziky a zají-
mavé souvislosti mezi kvantovou fyzikou a svě-
tem spirituality. Prostor bude i na dotazy
diváků. Předprodej vstupenek v Informačním
centru Litomyšl, tel. 461 612 161.

Mila Bohunická
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Portréty Josefa Váchala rozšířily sbírku muzea
Málokdy se stane, že vám někdo dá něco jen
tak. Nám se to stalo! 
Regionální muzeum v Litomyšli spravuje od
roku 2016 i Portmoneum – Museum Josefa Vá-
chala, které koupil od dcer zesnulého Ladislava
Horáčka Pardubický kraj. Ovšem Portmoneum,
to tehdy byla jen budova bez exponátů, sbír-
kové předměty nebyly. Od Památníku národ-
ního písemnictví jsme si dlouhodobě vypůjčili
Váchalem zhotovený nábytek pro Josefa Port-
mana, ale další možnosti byly značně ome-
zené. Regionální muzeum mělo tehdy ve sbírce
jen předměty vážící se k tiskařské činnosti
Portmana, nikoliv k Josefu Váchalovi. Ono se
ale tak nějak předpokládá, že v Mistrově
muzeu Váchala máte! Kdo se v oboru trochu
pohybuje, ví, že nakoupit dnes Váchalova díla
je dost obtížné a hodně drahé. Naše oblast
zájmu se navíc soustředí na 20. léta 20. století,
kdy Portman s Váchalem udržovali nejužší
spolupráci a kdy vznikaly malby Portmanových

pokojů. Takových Váchalových prací se však
na trhu objevuje poskrovnu. 
Vedle originálních Váchalových děl ovšem
někdy potřebujete ukázat Mistra v jiném
světle. A právě s tím nám pomohli přední čeští
linorytci. Společně nám věnovali portréty Jo-
sefa Váchala, které sami zhotovili, některé

speciálně pro tuto příležitost. Pavel Piekar,
Petr Palma, Zbyněk Hraba a Ladislav Sýkora
tak rozšířili naše sbírky o osmnáct předmětů –
linoryty jednobarevné i vícebarevné, dřevoryt
a tiskařské štočky. Slavnostního předání děl
v sobotu 26. června se účastnil také Petr Tylí-
nek, obdivovatel a sběratel děl Josefa Váchala
a Anny Mackové, který nám při té příležitosti
přenechal svá exlibris s váchalovskou témati-
kou. 
Darované grafické listy byly vystavené v Port-
moneu pouze během sobotního odpoledne.
Návštěvníci se s některými z nich ale budou
moci potkat v roce 2022, kdy plánujeme vý-
stavu přírůstků do sbírek za poslední roky. Díla
budou také zkatalogizována a poté zveřejněna
na sbírkách online - sbirky.rml.cz – kde budou
dostupná všem zájemcům.
Ještě jednou autorům darovaných děl moc dě-
kujeme!

Hana Klimešová

Litomyšl – Město pro lidi

Lilie – zpravodaj města Litomyšle
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Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
na: Swap v galerii - umění, design a udržitelnost
• Velká voda zahrozila v Litomyšli a v Němčicích
• Velké finále! OLÉ! Smetanova Litomyšl 2021 •
Zasedání zastupitelstva • Smetanova Litomyšl
2021 - slavnostní zahajovací koncert • „Plán B"
podruhé vnáší vizuální a konceptuální umění do
veřejného prostoru • 100 let Pomníku J. A. Ko-
menského v Litomyšli - Orbisterrarum

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

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

•
•
•
•
•

Požár
na zámku byl 
naštěstí jen
cvičení

Hasiči měli zkraje léta napilno. Zasahovali při
přívalových deštích na Litomyšlsku, kde pře-
vážně odčerpávali vodu ze zatopených objektů
a likvidovali popadané stromy. Smetanova Lito-
myšl se zase neobešla bez asistenčních hlídek
hasičů z Osíka a JPO II Litomyšl. 
Pak přišel na řadu požár zámku v Litomyšli, na-
štěstí se jednalo o prověřovací cvičení. „Hořelo“
v elektrorozvodně v pravém křídle budovy vedle
schodiště. 
Na místě zasahovalo šest jednotek požární
ochrany: profesionální z Litomyšle a dobrovolné
jednotky Litomyšl, Osík, Němčice, Horní Sloup-
nice a Nová Ves u Litomyšle. „Cílem bylo prově-
řit přístupové cesty do zámku a dálkovou
dopravu vody. Poté následovala prohlídka
zámku za účelem evakuace historických před-
mětů,“ sdělil velitel zásahu nprap. Josef Jiruše.
Jednotka není předem o cvičení informována,
prověřovací cvičení ověřuje akceschopnost jed-
notek požární ochrany. Tak doufejme, že na re-
nesančním zámku v Litomyšli bude dlouhou
dobu klid a obejde se bez opravdového zásahu
hasičů. M. Gregušová, foto: HZS PK
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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

Aktivní senioři
Členové Městské organizace Seniorů ČR, stejně
jako všichni ostatní, nebudou na poslední rok
vzpomínat s radostí. I nás covidové období
a s ním spojená omezení zasáhlo. Mnozí one-
mocněním prošli, museli jsme zrušit mnoho plá-
novaných akcí, zájezdů a ozdravných pobytů.
I když se nám to mnohdy nelíbí – my starší jsme
ale schopni různá omezení respektovat a do-
držovat.
Nyní již většina našich členů je očkována
a s uvolněním možností cestovat jsme hned
svoji činnost obnovili.
V polovině června 70 našich členů vystoupalo
na horu Říp a poté čerpali energii mezi sloupy
chrámu v Panenském Týnci. 13. července jsme
navštívili poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáře na Sázavou a řemesl-
nická obydlí v Hlinsku.
Členky „Klubu“ naší organizace se po téměř
roční přestávce znovu schází na pravidelných
setkáních a 19.7. se vydaly procházkou do hřeb-
čína v Suché.
A co máme v plánu? Jednodenní zájezdy během
podzimních měsíců – zatím „tajné“.
Na konci září a na konci října odjíždíme na tý-
denní pobytové zájezdy do Beskyd.
V říjnu a v listopadu jedeme na týdenní rela-
xační pobyty do Sezimova Ústí. Zde máme ještě
několik volných míst!!! – 10.-15. října a 9.-14. lis-
topadu 2021 – a nabízíme: Pojeďte si i Vy odpo-
činout! Informace – tel. 775 913 400

Dana Kmošková, předseda MO

Provoz školek 
přes letní prázdniny
Připomínáme, že přes letní prázdniny je do-
časně upravený provoz školek. Od 2. do 31.
srpna bude uzavřena MŠ v Líbánkách a fungo-
vat bude pouze MŠ Sedmikráska. Ve školkách
je dočasně upravena i provozní doba, přes letní
měsíce bude otevřeno od 6 do 16 hod. Více ak-
tuálních 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

Kraj čeká, kdy se projeví vyšší
ceny ve stavebnictví
Krajští radní se seznámili s půlročním přehle-
dem investic Pardubického kraje a Správy 
a údržby silnic Pardubického kraje. Za první po-
loletí roku bylo dokončeno 13 staveb za 390 mi-
lionů korun. Avizované zdražování materiálů 
a stavebních prací by se nemělo dotknout už
rozestavěných akcí. „Ke konci června máme
v aktuálně rozestavěných celkem 25 staveb
s celkovými náklady 3,8 miliardy korun. Největší
objem prostavíme ve zdravotnictví - 2,6 mili-
ardy, v dopravě přes 700 milionů a v kultuře
390 milionů. Zároveň probíhá zadávací řízení
na 14 staveb za 1,3 miliardy korun a stavby za
6,6 miliard připravujeme,“ shrnul situaci krajský
radní Roman Línek.  Realizace některých staveb
se posunula z důvodů financování na roky 2022
a 2023.  Kraj v přípravě projektů také úspěšně
využívá nové příležitosti evropských fondů.
„Nyní máme připraveno dalších celkem 66 sta-
veb, většina bude zahájena v příštím roce. Vý-
znamný objem evropských prostředků půjde
na modernizaci silnic, další na úspory energie
na budovách škol nebo na hospodaření se sráž-

kovými vodami. S aktuálním řešením spolufi-
nancování strategických investic v rámci kraj-
ských nemocnic počítáme v dalším kroku také
s navazujícími evropskými projekty ve zdravot-
nictví, například nové výjezdové základny zá-
chranky by měly vyrůst v Litomyšli a ve
Svitavách,“ uvedl Ladislav Valtr, radní pro regio-
nální rozvoj a evropské fondy.                    -red-
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H.R.G. tiskárna přijme

 údržbáře elektromechanika 
 
Na plný úvazek, dvousměnný provoz Po – Pá 
Co vás čeká: opravy strojů a zařízení, diagnostika poruch, údržbářské a dílenské 
práce všeho druhu, výroba náhradních dílů ve vybavené dílně 
Co očekáváme: manuální zručnost, samostatnost a vstřícnost. Výhodou zkušenost 
s elektro a elektronikou, znalost sváření. Požadujeme řidičský průkaz B.  
 

tiskaře 
 
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po – Pá 
Koho hledáme: uchazeče buď se znalostí tisku, nebo technického zaměření,  
může být i absolvent, vyučení v oboru není podmínkou. Vhodné uchazeče zaučíme 
Co Vás čeká: tisk na vícebarvových strojích Heidelberg a Komori 
Co očekáváme: pečlivost a manuální zručnost 
 

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

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 

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 prémie, 
prémie za splnění plánu firmy, možnost 
domácí práce, různé firemní akce atd.

vhodné pro  

absolventy  

škol

*

UNESCO roadshow
po slovenských
městech 
Osobní kontakt s potencionálními návštěvníky
vnímáme dlouhodobě jako nenahraditelný.
Navíc se nám v letošním roce přesunula řada
veletrhů cestovního ruchu ze začátku roku
na podzim. Také z toho důvodu jsme zorgani-
zovali letní roadshow po slovenských památ-
kách. Postupně jsme navštívili tato města
a místa UNESCO: Bánskou Štiavnici, Vlkolínec,
Bardějov, Dobšínskou ledovou jeskyni a Spišský
hrad, navíc jsme si přidali i město Košice. V kaž-
dém z těchto míst jsme měli od rána do večera
postavený prezentační stánek, rozdávali jsme
společné materiály UNESCO, ale i brožury jed-
notlivých měst a informovali jsme o soutěži
UNES@CO., ve které stačí do konce roku nav-
štívit tři místa UNESCO z Čech nebo Slovenska,
případně si to jakkoli nakombinovat a poté již
čekat, zda se na soutěžící usměje Štěstěna
a vyhrají víkendové pobyty, mobil, tablet či řadu
dalších krásných cen. V Bardějově jsme vyloso-
vali výherce loňského bonusového slosování
a reportáž s námi natočila i místní televize. K vi-
dění na facebookové skupině UNES&CO., kde
přivítáme rádi i další zájemce o cestování. Náv-
štěvníci našeho stánku byli nadšení a po dobu
putování jsme si vyslechli řadu příběhů, které
místo má kdo z České republiky nejraději a proč.
Ujišťovali jsme se v tom, že i přes rozdělení re-
publiky patříme stále k sobě… Kolegové z měst
UNESCO slíbili, že se pokusí do naší společné
soutěže získat víkendové pobyty na Slovensku
a projekt Česko-UNESCO-Slovensko se jim moc
líbil. Cestou jsme viděli řadu zavřených restau-
rací i hotelů, návštěvníci ze vzdálených desti-
nací, ale i z Česka či Polska velmi chybí… Držíme
slovenským podnikatelům v cestovním ruchu
a kultuře palce, aby tuto nelehkou dobu zvládli.
Velmi děkujeme za pomoc s naší roadshow
a těšíme se na další spolupráci! Jsme si jistí, že
to má smysl! 
Michaela Severová, výkonná ředitelka svazku

obcí České dědictví UNESCO

Krajkář a Rodinný
portrét jsou 
k vidění na zámku
Rádi bychom vás pozvali na výstavu obrazů
Krajkář od Bedřicha Dlouhého a Rodinný portrét
od Theodora Pištěka, které do Litomyšle zapůj-
čilo Museum Kampa – Nadace Jana a Medy
Mládkových. Slavnostní představení obrazů
proběhlo 2. července. Obrazy budou k vidění
v Městské obrazárně nacházející se ve druhém
patře Státního zámku Litomyšl až do 3. října.

-az-

Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst: 

Referent/ka oddělení
sociálně-právní ochrany dětí
Lhůta pro podání přihlášky: 15. srpna 2021
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Podrobnosti najdete na
www.litomysl.cz/mestsky_urad/volna_mista
Bližší informace: tel. 461 653 305, 775 653 305
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ZŠ Zámecká má nového ředitele

Nový ředitel chce ve své práci navázat
na svého předchůdce. Největší litomyšlská
škola, kterou letos navštěvovalo rekordních
603 dětí, se tak i do budoucna kromě kvalitní
výuky bude zaměřovat na nadstavbové pro-
jekty z humanitní a ekologické oblasti.
Děti ale zatím nemusí smutnit, oblíbeného bý-
valého ředitele Petra Doseděla budou mini-
málně v příštím školním roce potkávat jako
pedagoga. 
„V březnu jsem dovršil důchodový věk a infor-
moval jsem vedení města o svém záměru
skončit ke konci školního roku ve funkci ředi-
tele. Bylo by nezodpovědné končit v průběhu
jarních měsíců, ale zároveň opravdu cítím, že
je čas předat štafetový kolík někomu dalšímu.
Ředitele jsem zde dělal celkem 17 let a vše, co
jsem chtěl zařídit či udělat, je již z větší části
hotové. Nyní nadešel čas, aby mě vystřídal
někdo nový, kdo umožní další rozvoj školy
a posune ji dopředu. Jsem moc rád, že se
Ondra, kterého jsem před 15 lety přijímal jako
čerstvého absolventa, odhodlal přihlásit
do výběrového řízení a má mou plnou důvěru.
Ze začátku se také bude moci opřít o tým kva-
litních kolegů, na které jsem spoléhal i já sám.
Máme společnou dohodu, že mu zpočátku
budu nápomocen a minimálně příští rok, nebo
do doby, kdy se nám podaří sehnat nového pe-
dagoga, vypomohu s výukou zeměpisu v roz-
sahu pěti hodin týdně, takže na škole
zůstávám na krátký úvazek jako učitel,“ pro-
zrazuje důvody svého rozhodnutí bývalý ře-
ditel a zároveň děkuje všem, kteří mu
v uplynulých letech pomohli: „Velké poděko-
vání patří bývalým i současným zaměstnan-
cům školy, protože ředitel vše pouze
koordinuje, ale v každodenním kontaktu se
žáky jsou  hlavně jednotliví pedagogičtí pra-
covníci, kteří tak utváří obraz školy v očích dětí
a rodičů. Poděkovat chci i zákonným zástup-
cům žáků za důvěru a to, že svěřovali své děti
učitelům školy na Zámecké. V neposlední řadě
chci poděkovat zřizovateli, tedy městu Lito-
myšl, za dlouhodobou podporu našich činností
i za financování rozsáhlých rekonstrukcí školy.“

Kontinuita ve vedení
Na nového ředitele kromě standardních sta-
rostí s rozvrhy a rozvojem školy čeká řada dal-
ších výzev. Jedním z hlavních cílů Ondřeje
Vomočila v nové funkci bude mimo jiné i to,
aby Základní škola Zámecká pokračovala
ve svých nadstandardních aktivitách, kterými
se odlišuje od ostatních. „Do výběrového řízení
jsem se přihlásil, protože jsem cítil příležitost
pro další osobní růst a chtěl jsem, aby ředite-
lem byl někdo zevnitř, kdo zaručí kontinuitu
rozvoje škole a našich aktivit. Naším cílem
vždy byl spokojený žák, protože když je spo-
kojené dítě, je spokojený i rodič a následně
i učitelé a ředitel. Moc se těším na spolupráci
s kolegy i na kontakt s dětmi. Mým cílem pro
příští roky je naplnit naši vizi, tedy, že chceme
být školou otevřenou, bezpečnou a respektu-
jící. Vše, co budu dělat, by mělo směřovat k to-
muto cíli: vycházet vstříc dětem i rodičům,
usilovat o to, aby se u nás žáci cítili bezpečně
a dobrým příkladem je učit respektu a spolu-
práci s ostatními. Zároveň chci na Petra navá-

Až se žáci v září vrátí po letních prázdninách do tříd, čeká na ně na první základní škole velká
změna. Ke konci července skončil ve funkci ředitele Petr Doseděl, který se po 17 letech ve funkci
rozhodl předat „štafetový kolík“ někomu mladšímu. Jeho nástupcem rada města jmenovala
Ondřeje Vomočila, jenž na škole v uplynulých 15 letech působil jako učitel němčiny a výchovy
k občanství. 

zat ve věcech, které jsem sám jako podřízený
zažil. Dával nám velkou důvěru a volnost,
mohli jsme se věnovat nadstavbovým činnos-
tem jako je Světová škola, Fairtradová škola,
žákovský parlament a dalším projektům, které
nás i děti posouvaly dál. Kromě rozšiřování ob-
zorů se jim nabyté ‚měkké‘ dovednosti jednou
budou hodit i na trhu práce, protože budou
muset umět prezentovat nejenom získané in-
formace, ale i sami sebe. V tom všem chci po-
kračovat a jsem moc rád, že kromě kvalitního
týmu kolegů, o který se budu moci opřít, mi
bude Petr ze začátku poskytovat cenné rady.
Moc mu za to děkuji a těším se na začátek
příštího školního roku,“ popisuje svou vizi

rozvoje školy nový ředitel Ondřej Vomočil.
O tom, jak bude škola pod novým vedením
fungovat, si budete moci přečíst nejenom
na webu školy, ale i v dalších vydáních Lilie,
do které žáci i učitelé pravidelně píší články
o tom, co se zrovna děje nového. -mv-
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Nabízíme:

• Možnost uložení zeminy, asfaltu, betonu a cihel

v recyklačním středisku

• Možnost přistavení kontejnerů včetně odvozu

do recyklačního střediska Tramon

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

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

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

• Možnost prodeje písku

• Možnost deponie pro stavební firmy (neomezené množství)

• Recyklace inertního odpadu

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

• Možnost drcení a třídění na strojích POWERSCREEN
H6203R – H Range Screen, Premiertrak 400X – mobilní drtící zařízení
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Řádková inzerce
Koupím gramofonové desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani de-
chovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za na-
bídky na tel.: 724 229 292 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz • Prodám sekretář-dýha
kavkazský ořech - dohodou; umyvadlo koupel-
nové – neporušené, nové – 150 Kč, klekačka
150Kč, chromovaná otočná police. Tel.
602 402 614; Fotky lze prohlédnout na
www.rajce.idnes.cz; Hledat: Benigo/Věci
na prodej • Na ulici A. Tomíčka 65 v Litomyšli
v malé rodinné prodejně probíhá do konce let-
ních prázdnin velký výprodej barev, laků a pří-
slušenství. Přijďte, rádi poradíme a posloužíme.
• Koupím vojenské a civilní řády a vyznamenání,
i socialistické. Stačí SMS, zavolám. Tel.
608 420 808 • Prodám spinningové kolo / cy-
klotrenažer zn. LANDFIT LG 6.5/2. Ocelový se-
trvačník 22 kg, brzdný systém s plynulou
regulací, kuličková ložiska, bezpečnostní brzda,
horizontálně i vertikálně nastavitelné sedlo.
Perfektní stav. Velmi tichý chod. Cena 4.990 Kč. 
Kontakt: 607 526 386, Česká Třebová. • Prodám
čistokrevnou červenostrakatou jalovici C 100,
6 měsíců březí, po dobré dojnici, klidné povahy.
Cena: 23.000 Kč. Tel.: 728 189 093. • Prodám
čistokrevného beránka plemene Suffolk, pouze
k chovu, je zvyklý na lidi a zvířata, klidné po-
vahy. Narozen v dubnu 2021. Tel.: 720 102 472.
• Prodám krabici knih různého žánru cena levně
dohodou. T-739 307 646 • Koupím do sbírky
starou pudřenku ze stříbra, smaltu, staré brože,
vějíř, divadelní kukátko. T-739 307 646

Plavecký klub
Litomyšl
Ve dnech 6. - 11. 7. 2021 se v Římě konalo
Mistrovství Evropy juniorů v plavání, na které
se kvalifikovala také plavkyně z Litomyšle -
Natálie Jandíková.
Pro Natálii to byla první akce podobného
druhu, kdy splnění limitu bylo samo o sobě vel-
kým úspěchem, vezmeme-li v úvahu složitost
podmínek (proticovidová opatření znemožňu-
jící souvislý trénink), ve kterých se musela při-
pravovat. Natálie skončila na 50 prsa těsně
před branami semifinále (17. místo). 
Plavecký klub Litomyšl - chceme poskytnout
dostatek prostoru pro aktivní a kvalitní trávení
volného času. Nabízíme základní a zdokonalo-
vací plavecké kurzy pro děti ve věku 5-15 let. 

Karel Jandík

Fotbalové soutěže začínají. 
Snad budou tentokrát kompletní
Předchozí dvě mistrovské fotbalové sezony
nebyly dohrány, v obou případech byly před-
časně ukončeny kvůli covidovým zákazům.
Nyní je na startu soutěžní ročník 2021/2022
a všichni fotbalisté doufají, že se v neprofesi-
onálních soutěžích odehraje bez dalších prob-
lémů a v úplné podobě. Co ovšem přinesou
následující týdny a měsíce, to nikdo netuší.
Hráči litomyšlské Jiskry se představí opět
v krajském přeboru Pardubicka, domácí zá-
pasy budou hrát nově v sobotu odpoledne, je-
dinou výjimkou bude druhé kolo, kdy kvůli
atletickým závodům přivítají soupeře z Chru-

dimi v neděli 8. srpna od 17 hodin. V průběhu
prázdnin budou moci fanoušci přijít na fotbal
do hlediště stadionu Černá hora ještě v sobotu
21. srpna, kdy se proti svěřencům trenéra Ro-
mana Pražáka postaví tým z Moravské Tře-
bové. V závěru tohoto měsíce a na začátku září
vkročí do nové sezony i mládežnická družstva.
Dorostenci ve společném celku s Dolním Újez-
dem nastoupí do krajského přeboru, starší
a mladší žáci budou tentokrát hrát okresní
soutěže, naopak starší a mladší elévové se-
trvají na krajské úrovni.

Radek Halva

Hokejové odpoledne zpestřili
hráči Dynama
Areál FotbalParku u Primátorské hráze hostil
27. června akci pro příznivce a hráče litomyšl-
ského hokeje. Podpořit mladé naděje přijeli

i hosté z HC Dynamo Pardubice. Milan Klouček,
Tomáš Zeman a Ondra Matýs rozdávali auto-
gramy a také předali kšiltovky podepsané hráči
NHL vítězům soutěže Hokejová challenge, kte-
rou malí hokejisté vyplnili období vynucené
herní pauzy. 
„Chtěli jsme udělat akci, aby kluci nezapomněli
v létě na hokej, a to i s ohledem na uplynulou
sezonu, která nebyla ideální. Jsem rád, že ne-
víme o hráčích, kteří by chtěli skončit. Věříme,
že v září přijde co nejvíce dětí na led. Přihlášeny
máme všechny mládežnické kategorie,“ sdělil
organizátor akce a šéftrenér mládeže v Lito-
myšli Matej Bažant.  
Během konání akce se také uskutečnila sbírka
na pomoc obcím na Moravě, které zasáhlo tor-
nádo. Vybraná částka 6 410 korun poputuje
na účet organizace Člověk v tísni. Petr Šilar

Regionální muzeum v Litomyšli 

PRONAJME 
KAVÁRNU
Bližší info na 
www.rml.cz/cs/informace/
vyberova-rizeni.html

Nabízím montáž interiérových žaluzií,
roletek, roletek den noc, plisé žaluzií,
sítí do oken, balkonové dveřní sítě
a jiné stínící produkty. 
Po konzultaci i jejich opravy. 
Rychlost, preciznost, zákazník 
na prvním místě. 
Dodržujeme protipandemická opatření.
Ivan Tomčík, tel. 732 466 867
ivantomcikstineni@email.cz
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Atletické okénko
Plánované atletické akce probíhají již normálně
a termínovka je plná tradičních prázdninových
závodů. Já se vrátím ještě k posledním kolům
soutěží družstev. 2. kolo II. ligy proběhlo v Čá-
slavi. Naše družstvo bylo citelně oslabeno, pro-
tože nám chyběla většina hostujících běžců
na střední a delší tratě, a proto jsme vůbec ne-
obsadili 400, 800, 1500 metrů, navíc i 400 m
př. a výšku. Hlavní síla byla tedy především
v kompletních vrhačích. Přesto jsme obsadili
těsně 2. místo a díky pomocným bodům po 2
kolech soutěž vedeme. Výsledky 2. kola: 1.
Olymp Praha; 2. Litomyšl; 3. Čáslav; 4. Aktis
Praha; 5. AC Pardubice; 6. Ústí n. Orl.; 7. Hvězda
Pardubice B; 8. Jičín. Své disciplíny vyhráli:
Budig (100, 200) Baar (dálka, trojskok), Vilček
(kladivo), T. Kozák (koule), V. Kozák (oštěp). Mezi
staršími žáky z 10 celků byli chlapci třetí, mezi
12 družstvy děvčat naše družstvo obsadilo 5.
místo. Nejlepších výsledků v této kategorii do-
sahují děti ze sportovních škol v Pardubicích
a Chrudimi. Na 2. kole mladšího žactva opět
ve Svitavách si lépe vedla děvčata, která opět
obsadila 2. místo, nejlépe se dařilo Metyšové
(vyhrála 60 metrů a kouli). Chlapci si polepšili
na 3. místo, ale po dvou kolech zůstávají čtvrtí
za Ústím o pomocné body. Nejvíce bodů získal
A. Hloušek vítězstvím na 1500 metrů a v míčku.
V individuálních závodech – Mistrovství repu-

bliky v Zlíně se zúčastnil M. Vilček, v kladivu ob-
sadil 11. místo, lépe se mu vedlo na VC Pacova,
kde byl šestý (54,04), na Mistrovství republiky
veteránů v Šumperku I. Strnad vytvořil dva nové
české rekordy nad 70 let na 80 m překážek
(14,07) a v tyči (322). Již druhým rokem u nás
hostuje mimořádně talentovaný sprinter Ma-
touš Budig z Nového Města na Moravě (bytem
Sulkovec za Bystrým). Letos suverénně vyhrává
100 a 200 metrů, nebojí se ani čtvrtkařské šta-
fety. Svou výkonností patří do extraligy, na me-
moriálu J. Sečkáře v Brně zaběhl 100 metrů za
10,46. Byl nominován na mistrovství Evropy ju-
niorů do 20 let do estonského Tallinu na 200
metrů a štafetu 4x100 metrů.

V srpnu proběhne v Litomyšli tradiční letní mí-
tink VC Litomyšle a memoriály (7.8.), další kolo
KP družstev žactva (29.8.), II. liga bude pokra-
čovat 3. kolem v Jičíně (21.8.). Plánováno je
i krátké prázdninové soustředění. Petr Jonáš

Národní tým se
připravuje 
v Litomyšli na MS
Na zimní stadion dorazí 14. a 15. srpna hokejba-
listé.  Reprezentační tým mužů společně s ná-
rodním týmem juniorů do 21 let se utká se
slovenskými celky v odpovídajících kategoriích.
V sobotu 14. srpna sehrají junioři zápas v 16.00
a muži v 18.00 hod. O den později pak junioři
hrají v 10.00 a muži ve 12.00 hod. Obě přípravná
utkání mají pomoci trenérům sestavit ty
správné týmy na nadcházející mistrovství světa
v Kanadě. Dobrovolné vstupné na zápas bude
věnováno rodinám hokejbalistů z Moravy, které
postihlo nedávné tornádo. Petr Šilar

Drama až do závěrečného hvizdu
Ve středu 23. 6. se již tradičně v rámci rozlučky
s jarní fotbalovou sezónou konalo prestižní
utkání mezi hráči st. přípravky a jejich rodiči. 
Tým rodičů tentokráte neponechal nic náhodě
a sešel se v dostatečném počtu a hlavně
ve velmi kvalitním složení. Především útočná
pětka maminek budila v soupeřích oprávněné
obavy. Kluci vlétli do zápasu dobře a hned
v úvodu utkání vstřelili branku. Poté však pře-
vzali iniciativu rodiče a zásluhou úderné sekce
maminek, která gólově táhla tým rodičů, se
záhy tým dospěláků dostal do několikabranko-
vého vedení. Kluci však v závěru utkání proká-
zali, že mají natrénováno, a do konečného
hvizdu se jim podařilo gólové manko soupeřů
vymazat a dramatický zápas tak skončil spra-
vedlivou remízou 10:10.
V závěrečné penaltové loterii se štěstí sice při-

klonilo na stranu rodičů, ale z tábora kluků jsem
se dozvěděl, že naschvál penaltu špatně kopli,
aby prý rodiče nebrečeli.
Děkujeme Jiskře Litomyšl za příspěvek na fotba-
lovou rozlučku a Sportovnímu areálu za soko-
lovnou za zajištění občerstvení a za příjemnou
obsluhu.
Všem hráčům přejeme mnoho nejen fotbalo-
vých úspěchů a těm, kteří přechází do mladších
žáků, mnoho zdaru ve vyšší kategorii.
Věřím, že se všichni v příští sezóně sejdeme
na fotbalovém trávníku řádně zrekreováni a že
odehrajeme spoustu kvalitních utkán v krajské
soutěži.
Užijte si léto a do kufru či batohu si nezapo-
meňte přibalit i fotbalový míč.
Hezké prázdniny a dovolenou všem přejí trenéři.

Text a foto Antonín Hloušek

Volejbal se probírá po covidové pauze
Po téměř devítiměsíční přestávce, způsobené
celosvětovou pandemií, se pomalu rozjíždí i čin-
nost odbíjenkářů v Litomyšli. Volejbalový klub
v našem městě působí už více než osmdesát
let. Kulaté jubileum měl oslavit minulý rok, bo-
hužel v době karantén a omezení bylo nutno
oficiální slavnostní akce přesunout až na pod-
zim roku letošního. 
Důležitější ale je, že se konečně na hřiště do-
stanou samotní hráči. Především mládežnické
kategorie, které už od června pravidelně trénují

a na přelomu srpna a září začnou své soutěže.
Předtím je ale ještě čekají pravidelná soustře-
dění v Litomyšli a Dolní Čermné.
Hráčky a hráči dospělých týmů v těchto dnech
také poctivě trénují, jejich soutěže, tedy Přebor
Pardubického kraje žen a mužů, začínají v říjnu. 
Všichni doufáme, že nastávající sezóna
2021/2022 proběhne již bez větších problémů
a dostatečně si užijeme i s diváky hru, která
nám teď tolik chyběla. Břetislav Fiala,

předseda klubu VK Litomyšl  

Mladí motokrosaři Orionu válí!
Po šesti odjetých závodech letošního junior-
ského šampionátu se probojoval do čela kuba-
tury 85 ccm čtrnáctiletý Dominik Kučeřík.
V republikovém seriálu je ještě pátý další zá-
vodník týmu Orion Racing teprve dvanáctiletý
Martin Červenka. Kučeřík jede letos skvěle má

dobrou kondici a také vyrovnané výsledky, což
při letošním systému závodů muže hrát důleži-
tou roli. Tato třída pětaosmdesátek se navíc do-
stala i do seniorského kalendáře, kde vystřídala
po letech skupinu žen (ta byla naopak přiřazena
k juniorům), takže kluci letos pojedou opravdu
hodně závodů. Červenka na to jak je mladý uka-
zuje, že příští rok může bojovat o nejvyšší pří-
čky, neboť tato třída má věkový strop 15 let
a hodně kluků odejde do stopětadvacítek.
Předposlední závody v Jiníně se z pohledu na-
šeho litomyšlského týmu hodně vydařily z ví-
tězství se radoval Vítězslav Marek, před dvojicí
Orionu Kučeřík, Červenka (viz foto). Poslední ju-
niorský podnik viděli diváci 17. července v Rud-
níku, zde byl Kučeřík celkově třetí, šestý skončil
Červenka. Červenou tabulku pro nejlepšího
jezdce, tak má v držení stále Kučeřík, šest bodů
za nim je vítěz posledního klání Martin Závrský.

Petr Kovář, foto: Orion Racing


