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V příštích dnech a týdnech se máme v Litomyšli na co těšit! Kromě Litomyšlské veselice 
na nás čeká program letošních Litomyšlských dvorků, Mladé Smetanovy Litomyšle, Noci lite-
ratury, Dnů otevřených dveří památek, ArchiMyšle či akce Dvacet čtyři hodin s Knihovnou
Václava Havla aneb Mezi Boštíkem, Horáčkem a Havlem. A to samozřejmě není vše.

V Parku mladých najdete
discgolfové hřiště
V Parku mladých u II. základní školy je od konce
srpna volně přístupné hřiště pro discgolf - hru pro
všechny generace, při níž jde o to dostat létající
talíř na co nejméně pokusů do určeného cíle.
Na litomyšlském hřišti se nachází celkem devět
stanovišť, z nichž se odhazují disky. Každé odho-
diště má svou vlastní tabulku s informací 
o ideální trase a počtu pokusů, na které byste
měli danou „jamku“ zvládnout. Tento projekt
město připravovalo několik měsíců, finalizaci

zkomplikovala dodávka vybavení. Hřiště bude
letos fungovat pouze ve zkušebním režimu, aby
se s dodavateli a městskými službami upravil
plán sekání a péče o lokalitu. Příští rok na jaře by
se na něm mohly konat již první oficiální závody.
U prvního stanoviště u sportovní haly na vás čeká
velká cedule s pravidly a dalšími informacemi,
které byste před první hrou mohli mít. Pokud ne-
máte své vlastní létající talíře, bude možné si je
od příští sezóny vypůjčit v infocentru. -az-

Nový návštěvnický
okruh představuje
Thurn-Taxisy
Od srpna na návštěvníky litomyšlského
zámku čeká velká novinka. Návštěvnický
okruh Zámek za Thurn-Taxisů představuje
poslední rod majitelů a ukazuje návštěvní-
kům, jak zámek podle historických pra-
menů mohl kdysi vypadat.
Knížecí rod Thurn-Taxisů vlastnil zámek od
roku 1855 do roku 1945. Přestože Thurn-
Taxisové Litomyšl trvale neobývali, nová
trasa vychází z předpokladu, že zde mu-
sela být zařízeny prostory pro příležitostný
pobyt majitele. Nový okruh čítá 13 míst-
ností a zahrnuje například apartmá císaře
Františka Josefa I., jenž roku 1889 u Thurn-
Taxisů pobýval během vojenských mané-
vrů společně s dalšími vysoce postavenými
příslušníky dvora, mezi kterými nechyběl
například arcivévoda František Ferdinand
d´Este.                                                    -red-

Informace ke konání voleb
do parlamentu

Proč to (neu)děláte?!
Školství 1284 Litomyšl chodí pěšky

se vrací

Konec léta bude
ve znamení kultury

10. září také odstartuje program Litomyšlských
dvorků a místní zákoutí ožijí uměním.
V září se bude konat i druhý ročník Litomyšl
chodí pěšky, tentokrát je program směřovaný
na rodiny s dětmi a láká na hry, vystoupení
místních školáků i přednášky.
Vyjmenovat zde všechny nadcházející akce
není k omezenému prostoru možné, ostatně
jejich přesný program najdete uprostřed tohoto
vydání Lilie v pozvánkách a v Kalendáři akcí,
proto na závěr zmíníme ještě dvě, které jsou
spolu letos propojené a jistě vyvolají zájem ve-
řejnosti.

10 let ArchiMyšle a Dvacet čtyři 
hodin s Knihovnou Václava Havla 
aneb Mezi Boštíkem, Horáčkem a Havlem
I na letošní rok je připravena litomyšlská oslava
Světového dne architektury - ArchiMyšl, která
se tradičně odehraje na začátku října. Organi-
zátoři pro veřejnost přichystali oblíbené pro-
cházky městem, workshopy a další tradiční
stálice programu. Novinkou je, že letošní
pořad Na pivo s architekty se tematicky prolne
s programem Knihovny Václava Havla, který
v Litomyšli ponese název Dvacet čtyři hodin
s Knihovnou Václava Havla aneb Mezi Boští-
kem, Horáčkem a Havlem.
Pro veřejnost budou připravené přednášky,
autorská čtení, ale například i výstava fotografií
a uvedení knižního vydání kroniky kolektivizace
jedné vesnice Jan Boštík: Mladočovské Jericho.

-mv-  foto archiv Českomoravské pomezí

Podrobné informace k programu letošní Lito-
myšlské veselice aneb (b)láznění se špetkou
gastroslavností jsme přinesli již v minulém vy-
dání, a jelikož se oblíbená akce koná již první
zářijový víkend, připomínáme, že se v pátek
3. září můžete zajít podívat například na odha-
lení pamětní desky Ladislavu Horáčkovi, jedno-
mu ze zakladatelů Lázní ducha. 
V sobotu 4. bude následovat hlavní část pro-
gramu na Smetanově náměstí, kde si na své
přijdou fanoušci dobrého jídla, pití i hudby. 

Připraveni jsou i pořadatelé Spacák párty
v parku za Smetanovým domem a v neděli 5.
se můžete těšit na sousedskou husičku i sou-
těž v pečení chleba.
A tím výčet nadcházejících akcí nekončí, nýbrž
začíná. Konec léta a začátek podzimu si totiž
zpříjemníme hned několikrát. Jen týden po Li-
tomyšlské veselici jsou naplánovány Dny ote-
vřených dveří památek. Při nich se opět můžete
pokochat místními pamětihodnostmi i jinak
nepřístupnými historickými budovami. V pátek
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starostova
odpovědna

Usnesení rady města
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání

veřejného prostranství v prostoru ul. Nádražní
v období od 1. 9. do 30. 9. 2021 za účelem pro-
vádění výkopových prací při rekonstrukci roz-
vodů vody. Žadatel Vodovody Litomyšl.

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání a veřejného prostranství v pro-
storu ul. Mariánská v období od 12. 9. do 12. 9.
2021 za účelem konání akce Litomyšlské dvorky.

RaM se seznámila s žádostí o ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
restaurace Karlov za účelem provozování hos-
tinské činnosti.  RaM souhlasí s tím, že do 10. 10.
2021 bude pronajatý nebytový prostor vyklizen
a předán městu. 

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke
smlouvě s Biskupstvím královéhradeckým
na výpůjčku předmětů kulturní a historické hod-

noty za účelem výstavy Andělé na návrší v pro-
storách piaristického kostela Nalezení sv. Kříže.
Dodatkem bude sjednáno dočasné vrácení ka-
lichu s reliéfní výzdobou a medailonů světců za
účelem vystavení na výstavě „Sv. Ludmila -
kněžna lidu milá" v období od 15. 10. 2021 do 28.
2.  2022. Po ukončení výstavy bude exponát na-
vrácen vypůjčiteli.

RaM schvaluje uzavření smlouvy o využití
obecního systému odpadového hospodářství 
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností Elektrowin.

RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč Okresnímu Mysliveckému spolku Svi-
tavy na pořádání mezinárodní kynologické akce
Memoriál Františka Housky, který se bude konat
10. - 12. 9. 2021. 

více na litomysl.cz/rada_mesta/usneseni

Letní a také zimní údržba – špatná péče 
o městské pozemky, kam putují peníze
ze zvýšené daně z nemovitosti? Je možné
daň vrátit?
Vážený pane Nováku, když jsme zvyšovali daň
z nemovitosti (mimochodem jednomyslně 
v rámci celého zastupitelstva), tak jsme slibo-
vali, že budeme finance vybrané navíc inves-
tovat do obnovy a oprav městského majetku.
Máme totiž k dispozici analýzu jednoho z nej-
větších odborníků na městské finance pana
Tesaře, kde je mimo jiné jedním ze závěrů, že
Litomyšl by do obnovy svého majetku měla in-
vestovat cca 70 mil. Kč ročně, aby byla zasta-
vena postupná degradace. Nicméně nebylo to
vůbec myšleno na častější letní a zimní
údržbu, jak navrhujete, ale na investice do ne-
movitostí a městského majetku, který je někdy
opravdu ve velmi špatném stavu (např. zadní
trakt domu U Rytířů, knihovna, Centrum soci-
ální pomoci apod.). 
No a tento slib opravdu plníme a snažíme se
o tom maximálně otevřeně informovat nejen
zastupitele, ale i občany např. články v Lilii. Fi-
nance tak jdou například do obnovy kempu,
který byl v hrozném stavu, vyměnili jsme okna
na 3. ZŠ, neboť už se nedala pořádně zavřít,
v budově bývalého Potravinoprojektu jsme
zrekonstruovali WC, opravili jsme chodníky
na ulici Trstěnické i kolem hřbitova, opravili
přední část budovy MěÚ na J. E. Purkyně atd. 
Na letošek i příští rok plánujeme další velké
opravy - finance půjdou například do zkapacit-
nění kanalizace, abychom zabránili hromadění
vody u Dalibora a u autobusového nádraží,
nadchod u polikliniky bude kompletně vymě-
něn za bezbariérový... a to všechno stojí mili-
ony a miliony. A k tomu všemu šetříme na nový
domov pro seniory, neboť to je budoucí inves-
tice, kterou podporují všechna uskupení v za-
stupitelstvu.
Já jsem velmi rád, že se na nutnosti oprav
městského majetku shodneme nejen s panem
místostarostou, ale prakticky s celým zastupi-
telstvem. Chceme se totiž všichni chovat jako
dobří hospodáři, ale bohužel, jak sám píšete,
ceny služeb a stavebních prací rostou. K se-
kání trávy jsem se vyjadřoval již mnohokrát
(viz strana 5, pozn. red.), ale abych nebyl
pouze kritický vůči Městským službám Lito-
myšl (MSL) - myslím, že se to za minulé dva
týdny výrazně zlepšilo a velká část města je již
posekána a zbavena bodláků. Pokud máte
konkrétní místo, kde to ještě neproběhlo, pro-
sím napište mi to a já se spojím s vedením
MSL, aby došlo k nápravě. Vrátit daň z nemo-
vitých věcí myslím není právně vůbec možné,
ale opravdu nemělo jít o údržbu veřejných pro-
stranství, ale navýšení této daně jde do měst-
ského majetku - do oprav a úprav.
Děkuji za pochopení, přeji hezký den

Daniel Brýdl, starosta

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

Pozvánka na slavnostní předání cen
města 6. října ve Smetanově domě

Jan Kubíček
Cena se uděluje jako poděkování a uznání 
za dlouholeté zásluhy v trénování dětí a mlá-
deže 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 mlá-
deže v karate, z nichž se řada stala mistry re-
publiky, 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 mlá-
deže 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, pří-
kladné vedení základní školy ve funkci ředitele
a podporu 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. Blanka Brůnová
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.

Pokud se chcete podívat jak výše uvedené
osobnosti či jejich rodiny převezmou ocenění,
jste vítáni, akce je volně přístupná a vstup je
zdarma. Součástí večera bude promítání me-
dailonků a hudební vystoupení. -red-

Výtopna na nádraží se bourat nebude,
ale v okolí se již začalo s demolicemi

Srdečně zveme veřejnost na slavnostní předávání cen města, které se uskuteční ve středu
6. října 2021 od 19.00 hod. ve velkém sále Smetanova domu. Plaketu Rady města Litomyšle si
v letošním roce odnese více lidí, než jsme byli zvyklí z předchozích ročníků.

Správa železnic začala na přelomu srpna a září
s úpravami prostoru kolem budovy výtopny 
na vlakovém nádraží. Podle avizovaného plánu
došlo k demolici několika nepůvodních staveb,
například bývalé trafostanice, prádelny či zdě-
ného přístavku, dělníci se věnovali i terénním
úpravám. Do konce listopadu by měla skončit
další fáze, při které má dojít k opravám a vý-
malbě vnitřních prostor výtopny, osazení zá-
bradlí kolem studny a vyčištění interiéru bývalé
restaurace spojené s opravou omítek, podlah 
a toalet. -mv-
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Město nabídne 
k pronájmu
restauraci Karlov

Město získalo dotace 
na výstavbu parku a cyklostezky
V březnu letošního roku jsme informovali veřejnost o tom, že město podalo žádosti o finanční
podporu hned tří projektů, které by měly zvýšit kvalitu života v Litomyšli. Již na konci školního
roku bylo jisté, že bylo město úspěšné se žádostí o dotaci na výstavbu nového nadchodu nad
průtahem města, o několik týdnů později radnice obdržela další pozitivní zprávy. Město může
díky schválení dotací v roce 2022 zahájit práce na budování nového parku na Z. Kopala i vý-
stavbě cyklostezky u Saint-Gobain Adfors.

V kopci na konci zástavby
na ulici Z. Kopala by již příští
rok měla vzniknout přírodní
plocha o rozloze několika
hektarů. V parku budou moci
Litomyšlané v klidu trávit
svůj volný čas a relaxovat
ve stínu více než 300 ovoc-
ných stromů a další zeleně.
V místě budou plochy pro
setkávání a v projektu se po-
čítá i s vysazením téměř
200metrové linie keřů a sa-
mozřejmě i lavičkami, odpo-
čívadlem a dalším mobi-
liářem. Pro rodiny v místě vznikne loučka s ně-
kolika hracími prvky pro děti, o kus dále je pak
v plánu vytvoření prostoru, kde si budou moci
hrát starší děti. Nejvýš v parku bude položena
společenská loučka, v budoucnu s vyhlídko-
vým altánem. Přístupová trasa sem bude do-
provázena výtvarnými díly a místo bude
sloužit pro pořádání drobných společenských
akcí, jako jsou komorní koncerty, přednášky
i tematická setkání.
Kromě estetické a ekologické funkce bude mít
park zásadní ochrannou funkci před velkou
vodou způsobenou přívalovými lijáky – ve své
podstatě jde o protipovodňové dílo, které však
nerezignuje na vzhled a funkci pro obyvatele
této části města. Město Litomyšl v únoru po-
dalo žádost do Operačního programu životní
prostředí. Celkem má park stát téměř 12 mili-
onů korun, město získá příspěvek ve výši 8,5
milionu.

Cyklostezka k „Vertexu“
Město uspělo i s žádostí o finanční příspěvek
na vybudování nové, půl kilometru dlouhé cy-
klostezky, která by měla propojit střed města
s lokalitou J. Žižky a průmyslovým areálem
Saint-Gobain Adfors. V současné době se
v místě nachází jen vyšlapaná cesta, ale to by
se ještě v roce 2022 mělo změnit. Tím se cyk-
listům i chodcům otevře možnost snadno, bez-
pečně a rychle cestovat touto oblastí bez obav
ze silničního provozu. Předpokládaný rozpočet
na výstavbu cyklostezky je 7,5 milionu korun,
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury je ve výši 3,9 milionu korun.

Bezbariérový nadchod překlene hlavní silnici
Jak jsme již veřejnost informovali, příští rok se
také začne se stavbou nového nadchodu, který
má nahradit nevyhovující objekt z 80. let minu-
lého století. „Starý nadchod je ve špatném
technickém stavu a jeho rekonstrukce by stála
několik desítek milionů korun, takže jsme se
rozhodli vybudovat nadchod zcela nový se za-
budovaným výtahem. Doufám, že to ocení ne-
jenom senioři a pacienti nedaleké polikliniky,
ale i rodiče malých dětí v kočárku,“ popisuje
záměr radnice místostarosta Radomil Kašpar.
Nový nadchod bude mít schody a výtah, počítá
se i s vybudováním osvětlení a malé vyhlídky,
odkud budou moci kolemjdoucí z výšky pozo-
rovat  historické  jádro  Litomyšle.  Podobu
subtilnější konstrukce schválili památkáři. Bez-
bariérová stavba nad průtahem města má
podle projektové dokumentace stát 43 milionů
Kč, dotace ze Státního fondu dopravní infra-
struktury může dosáhnout výše až 32 milionů.
Vedení města jedná s Ředitelstvím silnic a dál-
nic o zkrácení doby, po kterou nebude nadchod
k dispozici veřejnosti. Kvůli demolici starého
a výstavbě nového se také dočasně zaberou až
dva pruhy silnice I/35 v místě stavby, která by
měla podle odhadů trvat až 10 měsíců. Se za-
hájením prací se počítá v první polovině roku
2022. Občané se tak musí připravit na omezení
nejen dopravy na komunikaci I/35, ale
i na zbourání nadchodu u polikliniky a s tím
spojené komplikace po větší část příštího roku.
Současně se řeší provoz výtahu, který by podle
návrhu neměl fungovat v nočních hodinách
kvůli vandalům. -mv-

Vrácení lamináto-
vých laviček
u zámku

Vrácení lamináto-
vých laviček
u zámku
Národní památkový ústav se snažil o výměnu
laminátových laviček v anglickém parku stát-
ního zámku Litomyšl, který v září 2020 po skon-
čení doby udržitelnosti projektu revitalizace
převzal zpět do své správy. Z důvodu uplatnění
autorských práv ze strany prof. Ing. akad. arch.
Jana Šépky na celkovou koncepci podoby an-
glického parku bylo město Litomyšl (jako nosi-
tel projektu revitalizace) nuceno ke zpětnému
osazení laminátových laviček na původní místo.
V současné době se tedy připravují laminátové
lavičky na zpětné osazení na původní místa.
Během příštího roku bude situace vyhodno-
cena a domluven další postup. Litinové lavičky,
které správa zámku do parku plánovala osadit,
budou zdobit druhé a třetí nádvoří zámku
a sloužit návštěvníkům k odpočinku.

Petr Weiss, 
kastelán státního zámku Litomyšl

K 10. říjnu skončí současnému majiteli nájemní
smlouva na restauraci Karlov ve Smetanově
domě. Vedení města proto v následujících týd-
nech vypíše výběrové řízení na nového 
nájemce, více informací najdete na webu
www.litomysl.cz, případně je poskytnou úřed-
níci MěÚ Litomyšl, tel. 461 653 333. -az-

Jednání 
zastupitelstva
Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva
města, které se uskuteční ve čtvrtek 16. září od
16.00 hod. v zámecké jízdárně. Na programu
budou majetkoprávní záležitosti, změny roz-
počtu města, návrhy na změnu územního plánu
a další body. Přesný program bude zveřejněn
týden před jednáním na webu města. -az-

Hřiště na Osevní má být brzy hotové
Město s finanční podporou z Nadace společ-
nosti ČEZ v září dokončí kompletní rekonstrukci
sportovního hřiště na Osevní ulici. 
To bude celoročně přístupné a díky novému 
asfaltovému povrchu, který nahradil původní
antuku, vhodné pro hraní basketbalu, fotbalu,
volejbalu či tenisu. To mohou ocenit například
mladé rodiny s dětmi, které v lokalitě a poblíž
ní bydlí.
Město za úpravu sportoviště zaplatí 750 tisíc
korun bez DPH, ČEZ přispěje dotací ve výši 250
tisíc. -az-
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STUDENTI STUDENTŮM: ke startu připravit,
pozor, teď! aneb „ZAČÁTKY“
Léto si většina z nás spojuje s dobou odpo-
činku i hezkého počasí. Prázdniny před pár dny
sice skončily, něco nového však začíná. Třeba
my dva pevně věříme, že se naše výuka
na vysokých školách započne standardně,
jak jsme před rokem a půl byli zvyklí. S po-
tkáváním spolužáků mimo virtuální realitu,
s ruchem chodeb, a hlavně off-line a bez py-
žama.
Věříme, že nejsme jediní, kdo se těší do školy.
Například pro prvňáčky je první školní den ro-
zepsáním nové životní etapy. Proto nám i vám
všem, kteří ještě jste školou povinní, přejeme,
abychom se na začátku školního, potažmo
akademického roku sešli ve škole se svými ka-
marády a vyučujícími a mohli s nimi zažívat
nová dobrodružství poznání. 

A stejně jako letní prázdniny už ukončily svůj
mandát, i současná česká vláda finišuje
ve svém snažení. Za měsíc nás čekají sně-
movní volby, které bývají označovány, jako
vždy, za přelomové. Jestli si takový přívlastek
ponesou, ukáže teprve čas. Těmito volbami
každopádně do politického života vstupují
i prvovoliči, kteří začnou být spoluzodpo-
vědní za politickou reprezentaci našeho
státu. Proto zejména jim přejeme šťastnou
ruku při výběru kandidujícího subjektu nejen
v těchto volbách, ale i ve všech následujících.
Ať umí dobře číst mezi řádky a dokáží rozlišo-
vat fakta a skutečnost od slibů, které jim dávají
usměvaví politici.
Zároveň přejeme i všem žákům, studentům
a učitelům, které při hodinách dějepisu čeká
20. století, aby se dostali „dál“ než na konec
druhé světové války. Aby si mohli objektivně

vyhodnotit, zda je i po více než třiceti letech
od pádu komunistického režimu normální, že
existuje vláda tolerovaná KSČ(M), navíc s třeš-
ničkou na dortu v podobě bývalého agenta
STB.
A když už věnujeme náš příspěvek novým za-
čátkům a výzvám, tak pro vás máme ještě
jeden tip. Po prázdninové pauze se opět vra-
címe k našim pravidelným schůzkám, které se
konají vždy první pondělí v měsíci ve vinárně
U Mydláře od 20:00. Budeme rádi, když se za
námi zastavíte, popovídáte si, dáte si s námi
něco dobrého k pití, nebo dokonce přijdete
s nápadem, co bychom mohli společně v Lito-
myšli zlepšit. Těšíme se na vás! 

Pavel Kovář a Michal Frank, Generace 89
PS: Žádné strachy, my jsme taktéž jednou při-
šli poprvé :)

Generace 89

Oznámení voličům o době a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V souladu s ustanovením § 15 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji, že volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční 
v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16
města Litomyšl je volební místnost podle místa
trvalého pobytu voliče.

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

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

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

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

5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše,
Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová,
P. Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční,
Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny.

6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, K Primá-
torské hrázi, Lidická, Nerudova, P. Bezruče, Pr-
kenná, Rektora Stříteského, T. Novákové,
Tyršova, Zámecká.

7) Naděje - pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám.,
Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny,

Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra
Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moš-
těním.

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

9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera,
Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M.
Švabinského, Polní, Václava Boštíka, Zahájská.

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

11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí.

12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha.

13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá.

14) Hasičská zbrojnice, Nedošín 80
Nedošín.

15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice.

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

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občan-
ství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Voliči
budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti. 

-red-

Voličské průkazy
Při volbách do Poslanecké sněmovny může
volič hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv
volebním okrsku na území ČR nebo v jakém-
koliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí
u zastupitelského úřadu. Voličské průkazy vy-
dávají obecní úřady v místě trvalého pobytu
voliče.
O vydání voličského průkazu může volič požá-
dat ode dne vyhlášení voleb následujícími způ-
soby:
• písemně –podává se obecnímu úřadu přísluš-
nému dle místa trvalého pobytu voliče nejpoz-
ději do pátku 1. října  2021 do 16.00 hodin.

Žádost v listinné podobě musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem voliče, pokud volič
žádost např. zaslal poštou. Žádost lze zaslat též
v elektronické podobě, prostřednictvím datové
schránky – musí se jednat o osobní datovou
schránku voliče, zaslání žádosti z datové
schránky jiné osoby je nepřípustné. 
• osobně – písemná žádost voliče není požado-
vána, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče
o vydání voličského průkazu po prokázání jeho
totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně lze
o vydání voličského průkazu požádat nejpozději
do středy 6. října 2021 do 16.00 hodin.
Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve
ve čtvrtek 23. září 2021.

-az-

Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 
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Blíží se dokončení sociálního bydlení 
na Zahájské. Proč a pro koho vzniklo?

První nájemníci by v nové budově měli bydlet již
od prosince letošního roku a každého z nich
schválí rada města. Jelikož toto téma v minulých
měsících zajímalo řadu spoluobčanů, pokusili
jsme se na nejčastější dotazy k tomuto tématu
získat odpovědi na radnici.

Kdo v sociálním bydlení bude ubytovaný?
Bydlení je určeno pro osoby (minimálně dvouč-
lennou domácnost) v bytové nouzi v ekono-
micky produktivním věku (15 – 64 let), které
nemají uzavřenou nájemní smlouvu, nevlastní
ani nespoluvlastní byt, dům či jiné objekty, kde
mohou bydlet, a zároveň jejich průměrný čistý
měsíční příjem za 12 kalendářních měsíců před
uzavřením smlouvy nepřesahuje příslušný ná-
sobek průměrné měsíční hrubé mzdy. 

Jak mohou lidé v nouzi žádat o byt v této bu-
dově? Byty jsou přidělovány veřejným výběro-
vým řízením. Zájemce před podáním žádosti
musí nejprve kontaktovat Oddělení sociální péče
MěÚ Litomyšl, J. E. Purkyně 917 (tel. 461 653 438,
461 653 431), kde zaměstnanci osobě vysvětlí
systém sociálního bydlení v Litomyšli, provedou
s ním vstupní pohovor a vyhodnotí, zda se jedná
o osobu způsobilou pro tuto pomoc.
V případě, že žadatel bude doporučen, musí vy-
plnit žádost (poskytnou na úřadě) a odevzdat ji
na sociálním oddělení s potřebnými doklady.
Žádost dále projedná bytová komise a následně
rada města, která rozhodne o uzavření nájemní
smlouvy.

Dokdy mohou lidé žádat o bydlení? Do 30.
září, pak bude následovat vyhodnocování a od
prosince bude možné v bytech bydlet.

Na jak dlouho jsou smlouvy uzavřeny? Ná-
jemní smlouva je platná rok, v případě nedodr-
žování nájemních podmínek nemusí být
nájemní smlouva dále obnovena nebo může být
ubytovaná osoba vystěhována před uběhnutím
tohoto termínu. Po dvou letech a vypršení
smlouvy dojde k přezkumu podmínek a na jeho
základě může, ale nemusí dojít k prodloužení.

Proč bydlení vzniklo zrovna na Zahájské ulici
a proč město nevynaložilo finance na jiné
projekty? Vedení radnice o vybudování budovy
rozhodlo s ohledem na to, že města mají ze zá-
kona povinnost ubytování osobám v nouzi po-
skytovat a bylo možné na tento projekt čerpat

dotační podporu 10 milionů z finální ceny 15 mi-
lionů. Pokud by se sociální bydlení nepostavilo
hned, mohl by v budoucnu vzniknout problém
a město by objekt muselo stavět pouze na své
náklady.
Lokalita byla vybrána v souladu s podmínkami
dotace, jejíž znění určuje, aby se podobné ob-
jekty nestavěly na okrajích měst a nevznikaly
tam sociálně vyloučené lokality. Vzhledem
k tomu, že každého nájemníka musí schválit by-
tová komise a rada města, by nemělo docházet
k problémům s nájemníky, protože bude možné
problematickým žadatelům, na které jsou stíž-
nosti, nevyhovět a případné problémy zavčas
řešit.
Více informací a kompletní znění směrnice
o pronajímání sociálního bydlení, které bylo
vzhledem k omezenému prostoru ve zpravodaji
zkráceno, najdete na webu www.litomysl.cz.

-mv-

V uplynulých měsících si řada občanů stěžo-
vala na stav zeleně ve městě, místním vadily
zejména neposekané trávníky, plevel kolem
obrub a celkový nevzhledný stav některých lo-
kalit. Kvůli těmto stížnostem se na konci čer-
vence sešlo vedení města se zástupci
Městských služeb Litomyšl (MSL) a úředníky,
kteří mají tuto problematiku na starost.
„V první řadě se chci spoluobčanům omluvit,

protože údržba zeleně, byť z objektivních dů-
vodů, v některých místech skutečně selhala.
Protože po městě chodím pěšky, nafotil jsem
vedení MSL spoustu míst, se kterými jsem byl
hrubě nespokojen, a na schůzce se zodpověd-
nými pracovníky jsme si následně vše probrali
a vysvětlili si, že podobná situace se nesmí
opakovat. Jejich argumenty chápu, ale je odpo-
vědnost vedení MSL zajistit chodníky a silnice
bez plevele a bodláků. Za sebe říkám, že i na-
dále budu podporovat, aby ve vybraných loka-
litách, kde jsou souvislé větší trávníkové
plochy, byl zachován vyšší trávník pro zlepšení
biodiverzity a zadržování vody, nicméně to ne-

znamená, že ostatní ulice a chodníky mají být
zarostlé a pro chodce nepříjemné. To, že
chceme podporovat ekologické nakládání s vy-
branými plochami, neznamená, že se z města
má stát džungle. Nicméně myslím, že pracov-
níci MSL v druhé polovině srpna opravdu za-
brali a město vypadá ve valné většině tak, jak
si asi všichni představujeme,“ uvedl starosta
Daniel Brýdl.
Na červencové schůzce se mimo jiné řešilo,
proč k tomuto stavu došlo. Zatímco údržba zá-
honů a parků probíhá stejně jako v minulých le-
tech, sekání trávníků na velkých plochách
komplikovala personální situace v městských
službách. „Od jara jsme se potýkali s velkým
výpadkem zaměstnanců, jednak kvůli karan-
téně, ale také kvůli tomu, že naši zaměstnanci
odcházeli na nemocenské kvůli plánovaným
operacím, které covid dočasně pozastavil. Kvůli
podstavu jsme nestihli včas posekat všechny
lokality. Když se k tomu pak přidal déšť, tak
někde tráva přerostla a bylo náročné místa
upravit, protože vzrostlá tráva a podmáčený

terén komplikovaly použití techniky. V Litomyšli
také škodily silné bouřky, jejichž následky, na-
příklad na hřbitově, museli naši zaměstnanci
prioritně likvidovat. Ale nechci se vymlouvat,
chci zde pouze veřejnosti vysvětlit důvody,
proč se nám letos v některých lokalitách nepo-
dařilo provést kvalitní údržbu, a omluvit se za
vzniklé komplikace. Uděláme vše, co je v našich
silách, aby se podobná situace již neopako-
vala,“ komentuje vzniklou situaci Karel Kalou-
sek, ředitel Městských služeb Litomyšl.
V srpnu zaměstnanci městských služeb pokra-
čovali v dosekávání částí města a pečovali
o zeleň podle schváleného plánu. To znamená,
že i nadále v některých plochách, například
v okolí Smetanova domu, městského úřadu či
okolí Lidového domu, budou delší trávníky
s volně rostoucími květinami, případně i malé
městské louky. Tyto porosty poskytují útočiště
drobným živočichům, zvyšují biodiverzitu a po-
máhají zadržovat vodu v jinak problematické
městské krajině. Posekány naopak byly pásy
trávy lemující chodníky a další frekventovaná
místa, s jejichž údržbou se standardně počítá
a které kvůli výše uvedeným důvodům pře-
rostly přes tolerovatelnou mez.
Vedení města děkuje občanům za pochopení.

-mv-

Radnice řešila stížnosti na kvalitu 
sekání veřejných prostranství

V září dojde ke kolaudaci nového sociálního bydlení na Zahájské ulici. Vybudování objektu
s šesti byty 2+kk stálo celkem 15 milionů korun. Bydlení vzniklo, protože města mají povinnost
nabízet přístřeší občanům v nouzi, jako jsou například matky samoživitelky či osoby, které
kvůli finanční tísni přišly o bydlení. Litomyšl na tento projekt získala finanční podporu z Inte-
grovaného regionálního operačního programu ve výši 10 milionů.

Město Litomyšl vyhlašuje 

veřejné výběrové řízení na
obsazení sociálního bydlení
na ulici Zahájská.

Termín podání přihlášek 30. 9. 2021
Možné ubytování od 1. 12. 2021
Určeno pouze pro osoby v bytové nouzi. 
Kompletní znění podmínek pro případné udělení bytu
vám sdělí na Oddělení sociální péče MěÚ Litomyšl, 
J. E. Purkyně 917, 5. podlaží
tel. 461 653 438 - Mgr. Tereza Štýbnarová
tel. 461 653 431 - Bc. Monika Kopecká
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky

ZAMYŠLENÍ

Chceme touto cestou věnovat tichou
vzpomínku panu Milanu Dvořákovi, zná-
mému litomyšlskému fotografovi, který
v  uplynulých dekádách zachycoval život
ve městě a jeho proměny. Pan Dvořák nás
bohužel před několika týdny navždy opustil.
Jeho odchod je bolestnou ztrátou nejenom
pro rodinu, kamarády a známé, jimž tímto
ještě jednou vyjadřujeme upřímnou sou-
strast, ale pro celou Litomyšl. Odpočívejte
v pokoji a děkujeme Vám za vše, co jste pro
město a jeho občany vykonal.

Daniel Brýdl, Radomil Kašpar
Děkuji litomyšlským hasičům za likvidaci

nebezpečného vosího hnízda na mojí předza-
hrádce. Jejich okamžitá reakce, příjemné,
vstřícné a ohleduplné jednání mi udělalo vel-
kou radost. Helena Klůsová, seniorka

7. září bude sedm roků, co nás opustil skvělý
manžel, táta a milovaný dědeček pan Vladimír
Šauer. Vzpomeňte s námi na jeho dobré srdce

a milý hlas, který jsme tak často v Litomyšli
slyšeli.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Šauerová 

11. září uplyne již 15 let od úmrtí MUDr. Edu-
arda Honzíka, který byl dlouhá léta primářem
kožního oddělení Litomyšlské nemocnice. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.

dcera Martina a syn Petr s rodinami
19. září 2021 uplyne 6 let,

co nás navždy opustila naše
milovaná manželka, ma-
minka, sestra a dcera paní
Renata Coufalová (rozená
Klofandová) z Dolního
Újezdu. Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku.    Zarmoucená rodina Klofandova

27. září 2021 uplyne 10 let od úmrtí paní
Marie Tomanové z Kornic. Kdo jste ji znali, vě-
nujte jí prosím s námi tichou vzpomínku.

Rodina

Podvod s požehnáním
Přišel ke svému otci a řekl: „Otče!“ A ten řekl:
„Ano? Který jsi můj synu?“
„Já jsem Ezau, tvůj prvorozený,“ odpověděl Jákob
svému otci. „Udělal jsem, co jsi mi přikázal.
Vstaň, prosím, posaď se a jez z mého úlovku,
abys mi proto s chutí požehnal.“
„Jsi opravdu můj syn Ezau?“ „Ano,“ odpověděl
Jákob. 
Tehdy mu řekl: „Podej mi, ať se najím z úlovku
svého syna, abych ti s chutí požehnal.“ 
A tak mu dal pokrm a on jedl; přinesl mu také
víno a on  pil. 
Potom ho jeho otec Izák vyzval: „Pojď blíž, synu
můj, a polib mě.“ 
Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni
jeho šatů, tak mu požehnal.                                                                                                          

Gn 27. 18-19, 24-27  (Gn 27. 14-29)
    
Příběh o Jákobovi je příběh o požehnání. Slovo
požehnání pro nás dnes zní už dost starobyle.
Požehnání  to je ale úspěch v životě. Je to zdar,
je to štěstí. Je to životní síla, která přichází
od Hospodina. A komu Hospodin dává požeh-

nání, tomu se v životě daří, ten vítězí a jeho
život má smysl a budoucnost.
Příběh o požehnání začal u Abrama (Gn 12).
Abram totiž Hospodinu uvěřil a vydal se
na cestu víry. A Hospodin mu požehnal. A toto
Boží požehání neskončilo Abrahamovou smrtí.
Ale přešlo na Izáka a pak  na Jákoba, Josefa
a další potomky lidu víry. Izák ovšem neměl jen
jednoho syna. Jeho žena Rebeka mu porodila
dvojčata: Ezaua a Jákoba. A ti o Boží požehnání
zápasili vlastně ještě před narozením. Ezau se
narodil první, ale druhorozený Jákob držel
svého bratra za patu. Každý byl jiný. Ezau byl
drsnější, syrovější; byl to lovec. Jákob  se držel
více doma a byl jemnější, duchovnější. 
Tím hlavním požehnaným měl být podle lid-
ských zvyklostí Ezau jako prvorozený. Tím po-
žehnaným bude ale nakonec podle Boží vůle
ovšem Jákob (Gn 25. 23). On to ovšem ještě
neví a o požehnání zápasí ze všech sil. A Ezau?
Ezau ten si myslí, že má požehnání jisté, a do-
konce své prvorozenství prodá. Jákob je
od svého narození, ba početí Bohem vyvolen,

Děti z obcí zasaže-
ných tornádem 
navštívily Litomyšl
Ve čtvrtek 5. srpna si přijela Litomyšl prohléd-
nout skupinka dětí z obcí zasažených torná-
dem. Dobrovolníci z celé republiky pro ně
uspořádali na Svitavsku letní tábor a na jeden
den si naplánovali výlet a odpočinek od her
a soutěží. Kvůli počasí museli vedoucí táboru
a zástupci města zvolit „mokrou“ variantu,
na děti tak čekala prohlídka piaristického
chrámu a zábavné dopoledne v regionálním
muzeu. Pak následoval odjezd do sousedních
Svitav. -az-

Připomenutí 100. výročí odhalení
památníku na Růžovém paloučku
Zůstane skutečností, že vzpomínka 100. výročí
odhalení památníku českým bratřím první neděli
v červenci 2021 nedosáhla zdaleka takové účasti
a významu, jaký měla v roce 1921. V důstojně při-
praveném prostředí se sešlo více jak 400 účast-
níků. Slavnost začala jako před 100 lety hymnou
v podání pěveckého sboru Vlastimil. V úvodu
byly připomenuty souvislosti se samotným vzni-
kem památníku, což bylo podtrženo symbolickou
účastí legionářů v českých, francouzských a ital-
ských uniformách před památníkem, neboť jim
patří zásluhy na mědi dovezené a použité na pa-
mátník. Význam samotných legii zde připomněl
ing. Bobek, předseda ČSOL Chrudim. K samot-
nému památníku promluvila Mgr. Weiserová z UP
v Olomouci.  V dolní části paloučku potom po-
kračovala slavnost příležitým projevem ThDr.
Pavla Černého. Následovalo pěvecké vystoupení
Jakuba Rouska a Vojtěcha Pačáka, solistů opery

Moravského divadla v Olomouci, za klavírního
doprovodu Milady Jedličkové   z MD Olomouc.
Další hudební produkce patřila souboru Largo,
Hudby Hradní stráže a Policie ČR se sólisty I. Bro-
žovou a O. Topolczanem, kteří vytvořili velmi pří-
jemnou atmosféru k poslechu a pobesedování.
Je jenom škoda, že tohoto veskrze příjemného
zážitku na tomto místě za velmi příznivého po-
časí nevyužilo více návštěvníku. Palouček je však
místem, které lze kdykoliv navštívit a v tichém
ševelu lip si zde v klidu odpočinout či se projít
kolem naučné stezky a zamyslet se nad udá-
lostmi minulosti,  které toto místo stále připo-
míná, ale zároveň nutí k zamyšlení nad
současností.  Z tohoto místa děkujeme všem pří-
znivcům, kteří činnost spolku podporují a jsou
ochotni šířit informace o tomto zajisté dějinami
protknutém místě nadále. 

Milan Janecký

aby byl dědicem požehnání a zaslíbení, které
dal Hospodin Abrahamovi. Bez ohledu na to,
že nebyl prvorozený. Jaké k tomu měl Hospo-
din důvody, nevíme. O vyvolenosti mladšího
syna věděla Rebeka a cítil to i sám Jákob. Ale
nedovedli se na Boží zaslíbení prostě jen spo-
lehnout. Chtěli prostě Pánu Bohu pomoci.
A tak podvedli slepého Izáka a nepřítomného
Ezaua. Vydali tak velmi špatné svědectví o své
víře i o své morálce. A důsledky tohoto pod-
vodu nesli oba po zbytek života.
Hospodin ovšem kvůli tomu své vyvolení ne-
zrušil. Tím požehnaným bude Jákob, i když po-
žehnání uchvátil tak odsouzeníhodným
způsobem. Hospodin je totiž Bůh věrný, který
drží své slovo. Hospodin je Bůh, který má
s námi lidmi svatou trpělivost. A svoji vůli pro-
sazuje zcela svobodně navzdory vší lidské
špatnosti. I navzdory podvodu vyvoleného.
Lidé se nikdy nechovali příliš morálně. Ani ti
věřící. A zde praotec víry Jákob lstivě podvedl
svého otce i bratra a ovšem i Hospodina sa-
motného. Bible vidí lidi realisticky a nijak si je
neidealizuje. Ani lidi víry. A tak se téměř
z každé stránky dozvídáme, že člověk je hříš-
ník. Člověk je hříšník, a jeho naděje je jen v mi-
losti Boží. A tak je to tedy i zde: Jákob je
vyvolený, ale křivák. Jeho jediná naděje je v mi-
losti Boží.
I naše jediná naděje je v Boží milosti. Nejsme

o nic lepší než ti druzí. Než ti, kteří nebyli vy-
voleni a kterým jsou Boží zaslíbení lhostejná.
I my lidé věřící používáme někdy velmi nefér
způsoby, abychom prosadili své zájmy. Dlouhé
církevní dějiny jsou toho smutným svědectvím.
Nedovedeme se prostě jen spolehnout na Boží
zaslíbení a žít podle jeho přikázání lásky.
Kdyby se k nám Bůh choval podle našich činů,
už bychom tu dávno nebyli. Bůh nás ale ze své
milosti v Ježíši Kristu zahrnul do svého lidu.
A tak smíme mít podíl na zaslíbeních daných
Abrahamovi, Izákovi i Jákobovi. Přestože jsme
hříšníci a chybí nám často víra i láska. Naší na-
dějí je opravdu jen Boží milosrdenství a Boží
věrnost. Václav Hurt, evangelický farář
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270 let – 20. 9. 1751 se v Praze narodil Josef
Platzer, malíř a jevištní výtvarník, jeden z nej-
významnějších středoevropských scénografů.
Pro Litomyšl namaloval soubor jevištních de-
korací, dodnes se zachovaly dvě opony a 16
kulisových souborů, které zasazují děj do nej-
různějšího prostředí. Litomyšlské Platzerovy
dekorace, jeden z mála souborů svého druhu
ve střední Evropě, jsou spolu s celým litomyšl-
ským divadlem památkou světového vý-
znamu.
235 let – 3. 9. 1786 se narodil Jan Hýbl, obro-
zenecký spisovatel, novinář a překladatel, re-
daktor časopisů. Pracoval v Turečkově
tiskárně v Litomyšli jako korektor a významně
se podílel na činnosti tiskárny. 
135 let – 7. 9. 1886 se narodil Bohuslav Pa-
ďour, učitel a ředitel škol ve Sloupnici, Lito-
myšli i v Cerekvici nad Loučnou. Člen Sokola,
Vlastimilu, Sboru českých učitelů a dalších or-
ganizací. 
80 let – 13. 9. 1941 zemřel v Litomyšli Bernard
Beniš, řídící učitel v Dolním Újezdu, vlasti-
vědný  pracovník,  člen  mnoha  organizací,
činovník Sokola, Hospodářského spolku a dal-

ších. Věnoval se regionální historii, autor Pa-
mátníku hospodářského společenstva pro
soudní okres litomyšlský. Zpracovával dějiny
obce Osík. 
80 let – 8. 9. 1941 se narodil Miroslav Kubík,
podnikatel v oboru plynárenství a obchodu,
který založil roku 1990 v Litomyšli velkou dy-
namickou firmu. V roce 1999 mu byla udělena
Cena města Litomyšle in memoriam v katego-
rii podnikatel roku. 
15 let – 11. 9. 2006 zemřel MUDr. Eduard Hon-
zík, dlouholetý primář kožního oddělení ne-
mocnice v Litomyšli. V roce 1966 prodělal
vážné onemocnění, po následné rehabilitaci
se vrátil ke svému povolání a dokončil II. ates-
taci. Byl jmenován do funkce primáře i přes to,
že odmítnul vstoupit do Komunistické strany
a riskoval, že o primariát přijde. Primářem byl
až do důchodového věku, poté provozoval
v Litomyšli kožní ambulanci.
15 let – roku 2006 byla dokončena unikátní
rekonstrukce zámeckého pivovaru v Lito-
myšli Josefem Pleskotem, architektem roku
2014. V této památce, zapsané spolu se zám-
kem na Seznam světového kulturního a pří-
rodního dědictví UNESCO, vzniklo evropské
školící centrum se sály a ubytováním. 
95 let – 28. září 1926 byla v prvním patře lito-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

září 2021

HISTORICKÉ POHLEDY

Kaplička sv. Antonína v Nedošínském háji 
Na počátku 19. století došlo k zásadní proměně
Nedošínského háje hrabětem Jiřím Josefem
Valdštejnem – Vartenberkem. Háj nechal upra-
vit do podoby parku, který zaplnil romantic-
kými stavbami a pavilony. Nedošínský háj tak
byl vyhledávaným výletním místem s restau-
rací i tanečním sálem. Konaly se tu studentské
majáles, o kterých píše Alois Jirásek ve své no-
vele Filosofská historie. Většina staveb však
byla již v druhé polovině 19. století zbořena.
Do současnosti  se  dochovala  jen  zděná
kaplička svatého Antonína Paduánského v po-
době jeskyně, částečně zapuštěna v zalesně-
ném svahu, zpevněném kamennými terasami.
V prostoru před kaplí je vytékající pramen sve-
den do upraveného koryta, zpevněného ka-
mennými kvádříky. Empírová stavbička
z r. 1809 je zvlášť významná ve vztahu k osob-
nostem Aloise Jiráska a Bedřicha Smetany.
V seznamu památek ČR je zapsána od r. 1958.

Lenka Backová

myšlského zámku otevřena Městská obra-
zárna. Na jejím vybudování měl vedle purk-
mistra Františka Laška velké zásluhy učitel
Václav Drbohlav. Základem galerie se stala
díla Antonína Dvořáka, Julia Mařáka a Viktora
Faltise.
100 let – 24. - 25. září 1921 proběhly velké
oslavy 70. narozenin Aloise Jiráska. Ve Sme-
tanově domě se konal slavnostní večer s hu-
debním programem, který zajišťoval pěvecký
sbor Vlastimil za řízení Břetislava Šťastného.
Další den šel průvod od radnice na Záhraď,
na dnešní Jiráskovo náměstí. Hlavní projev
pronesl purkmistr František Lašek a na Buř-
valce, kde Alois Jirásek bydlel, byla odhalena
pamětní deska. 
185 let – 7. září 1836 se konala v Praze koru-
novace posledního českého krále Ferdi-
nanda I. (V.) Dobrotivého, cestou ke
korunovaci z Vídně do Prahy přespal s man-
želkou Marií Annou v zájezdním hostinci
U Slunce v Litomyšli. Lenka Backová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Marie Dvořáková, 

Jan Grulich, 
Zdeněk Nepraš

85 let  – Zdeněk Havlíček, 
Marie Kovářová, 
Marie Voříšková – Nedošín, 
Václav Šafařík

90 let  – Josef Oplištil, 
Milada Krčmová

91 let   – Pravoslav Hartman
92 let  – Jaroslav Kuchta, 

Lidmila Valentová
95 let  – Marie Malínská
98 let  – Věra Řemínková
99 let  – Růžena Kalinová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Josef Lašut, Vysoké Mýto – Barbora Šimková,
Pardubice • Pavel Vojtas, Ústí nad Orlicí –
Martina Flídrová, Ústí nad Orlicí • Petr Dvo-
řák, Kněževes – Zuzana Klodnerová, Svitavy
• Jan Kaška, Pardubice – Michaela Vojtě-
chová, Pardubice • Vojtěch Škrba, Sloupnice
– Adéla Šeböková, Sloupnice • Pavel Famfu-
lík, Vidlatá Seč – Sylvie Kabrhelová, Dolní
Újezd • Jan Rejman, Litomyšl – Tereza Nová-
ková, Voděrady • Tomáš Herman, Brno – Pa-
vlína Farníková, Vysoké Mýto • Aleš Vobr,
Strachujov – Petra Rozálie Kudová, Strachu-
jov • Jan Vomočil, Dolní Újezd – Denisa Ca-
poušková, Dolní Újezd • Václav Střasák,
Dolní Újezd – Eva Machová, Litomyšl • David
Černý, Morašice – Michaela Benešová, Lito-
myšl • Cyril Klepek, Praha – Soňa Jonášová,
Nyklovice • Marek Řehoř, Pomezí – Hana Ša-

fářová, Pomezí • Jan Hinais, Praha – Jarmila
Marešová, Praha • Jakub Šalda, Litomyšl –
Kristýna Hlousková, Litomyšl • Michal Koná-
rek, Běstovice – Monika Slavíková, Vysoké
Mýto • Ondřej Podracký, Vysoké Mýto –
Adéla Mařáčková, Hrádek • Ondřej Dvořák,
Litomyšl – Kristýna Koutná, Česká Třebová •
Radek Kvapil, Oldřiš – Lucie Nespěšná, Vy-
soké Mýto • Martin Vomočil, Litomyšl – Ka-
teřina Žáková, Vysočina • Zdeněk Podlezl,
Svitavy – Soňa Struhárová, Svitavy • Petr
Hrnčíř, Choceň – Petra Demelová, Choceň •
Miroslav Havran, Chmelík – Michaela Jus-
tová, Chmelík • Petr Hiller, Polička – Nela Ká-
belová, Polička • Jan Mikeš, Praha – Jitka
Mikulcová, Praha • Martin Kuta, Sloupnice –
Jaroslava Řeháková, Sloupnice • Petr Le-
noch, Sloupnice – Martina Karlíková, Sloup-
nice • Ondřej Boštík, Vlčkov – Veronika
Binková, Čistá • Jakub Křivánek, Brno – Mar-
kéta Jargusová, Brno
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Miroslavem Pravcem (60 let)
Milanem Dvořákem (85 let)
Martou Jindrovou (86 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.
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Proč to (neu)děláte?!
Otázky a odpovědi ke školství
V září se vrací děti do škol, takže jsme se při této příležitosti rozhodli podívat na připomínky občanů k fungování zdejších vzdělávacích institucí.
Tentokrát jsme na nejčastější dotazy občanů v anonymním dotazníkovém šetření získali odpovědi vedení radnice, Pardubického kraje a úředníků
z Odboru školství a sociální péče MěÚ Litomyšl. Najdete je níže a rádi k nim zveřejníme i vaše reakce a postřehy, které zasílejte na e-mail lilie@lito-
mysl.cz vždy do 21. dne v měsíci. Jelikož drtivá většina připomínek veřejnosti směřovala pouze k fungování škol a školek zřizovaných městem, věnovali
jsme se převážně jim. 

Podklady, z nichž vycházíme, najdete na webu
města v aktualitě Proč to (neu)děláte?! - info-
kampaň o dění ve městě, prezentaci případně
zájemcům rádi poskytneme na kontaktech uve-
dených v tiráži na poslední straně vydání.

Kvalita výuky škol
Měření spokojenosti s kvalitou výuky ve školách
je v rámci tohoto výzkumu spíše indikativní,
ukazuje pozitivní tendenci v hodnocení, poten-
ciální nespokojenost je pro nízký počet hodno-
cení potřeba interpretovat jako podnět
k dalšímu zkoumání.

Technický stav budov
Nespokojenost s technickým stavem budov
škol je pouze výjimečná, v komentářích sdílené
nedostatky jsou spíše jednotlivosti ke zvážení.
Většina respondentů uvedla na otázku, zda jsou
spokojeni s technickým stavem budov škol, že
neví.
A jaké jsou tedy nejčastější připomínky zúčast-
něných obyvatel? Co je podle nich Achillovou
patou litomyšlského vzdělávání?

Špatný technický stav budov, nahlodal je zub
času (fasáda III. ZŠ a ZUŠ, dispozice I. ZŠ a ško-
lek)
Podle dostupných údajů město investovalo
od roku 2019 do rekonstrukcí, oprav a nového
vybavení jím zřizovaných škol a školek přes 55
milionů korun, na většinu projektů se podařilo
sehnat stání či evropskou dotaci. Konkrétně se
jedná o:
MŠ Zámecká (nyní odloučené pracoviště MŠ
v Líbánkách) – investováno 2,3 milionu za rekon-
strukci výdejny jídla a drobné technické opravy.
MŠ Sedmikráska (Vertexová) – investováno 17,7
milionu za navýšení kapacit školky, nákup no-
vého vybavení tříd, oprav starých prostor
a technického zařízení.
MŠ v Líbánkách (Lidická) – investováno 5,6 mi-
lionu za rekonstrukci toalet a umývárny pro
děti, nutné opravy, výměny podlah a koberců.
ZŠ Zámecká (I. ZŠ) – investováno 338 tisíc 
za opravy a výmalbu učeben.
ZŠ U Školek (II. ZŠ) – investováno 24,6 milionu
za vybudování nové přístavby s odbornými
učebnami a nutné opravy.

ZŠ T. G. Masaryka (III. ZŠ) – investováno 4,6
milionu. Kromě výměny oken a nedávné
opravy fasády, na kterou si respondenti stěžo-
vali, se dětem letos otevře venkovní učebna
Modrásek za necelý milion korun.
Z uvedených čísel vyplývá, že investice do ZŠ
Zámecká jsou řádově nižší než do ostatních
škol, což je dáno tím, že město v letech 2003-
2009 vyčlenilo 30 milionů korun na celkovou
rekonstrukci budovy a v současném plánu
oprav dokončuje nutné projekty v ostatních
školách. Vedení města si je nicméně vědomé
tohoto deficitu, a proto se v budoucnu plánují
na I. ZŠ další investice do rekonstrukcí či zaří-
zení kabinetů.
Stejně tak Základní umělecká škola Bedřicha
Smetany prošla v letech 2012-2014 nákladnou
rekonstrukcí za téměř 10 milionů spolufinan-
covanou z evropských fondů, při níž v podkroví
vznikl nový koncertní sál, nahrávací studio
a učebny.
Město také financovalo rekonstrukci bývalé or-
toptiky nad autobusovým nádražím, kam se
přestěhovalo Středisko volného času (dříve
Dům dětí a mládeže) za 15,5 milionu korun,
k objektu patří rozlehlá zahrada s herními
prvky, která je celoročně přístupná veřejnosti.
Opuštěné prostory v areálu MŠ Sedmikráska
se následně předělaly v rámci zvyšování kapa-
cit na třídy pro děti.
Poznámky a požadavky občanů na opravy jed-
notlivých budov předalo vedení města úřední-
kům a v příštích letech dojde v rámci
standardní údržby městského majetku k nut-
ným zákrokům. Stejně tak se chystají v mateř-
ských školách investice do přilehlých zahrad,
aby si mohly děti hrát a vzdělávat se v upra-
veném venkovním prostředí na čerstvém
vzduchu. Plánují se také opravy elektroinsta-
lace v MŠ Sedmikráska.

Pardubický kraj jako zřizovatel středních škol
v posledních letech investoval dvě stě milionů
korun do péče o budovy a rozvoj svých zařízení
a další projekty jsou naplánovány na další roky.
V Gymnáziu Aloise Jiráska v posledních le-
tech došlo k rekonstrukcím za více než 66 mi-
lionů korun, jednalo se například o zateplení
fasády, výměnu oken, modernizaci laboratoří
přírodovědných předmětů, opravu tělocvičny
a další dílčí projekty. Na příští rok se počítá
s opravou střechy za 7 milionů. 
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední
pedagogická škola Litomyšl se dočkala nutné
rekonstrukce elektroinstalace, zateplení pláště
a dalších úprav pro úspory energií celkem za
41 milionů.
Investovalo se i do Střední školy zahradnické
a technické Litomyšl za více než 90 milionů
korun. Za tyto finance se podařilo opravit ko-
telnu a vytápění, rekonstruovat budovy pro
odbornou výuku a přístavbu skleníku či zate-
plení budov. S projekty na úsporu energií se
bude pokračovat i příští rok, přes léto je
v plánu další etapa za 39 milionů.
Pardubický kraj v minulosti financoval rekon-
strukce ve Speciální základní škole Litomyšl
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za necelé dva miliony, jednalo se o rekon-
strukci osvětlení a úpravu sociálního zařízení
pro bezbariérové WC.
Soukromá škola Trading Centre sídlí v prona-
jatých prostorách, proto jsou investice zpra-
vidla v režii vlastníka. V posledních letech
došlo k výměně všech oken, modernizaci vy-
tápění, rekonstrukci šaten a sociálního zaří-
zení. Vedení školy pravidelně žádá o dotace,
letos tak například dosáhli na finanční podporu
ve výši 400 tisíc na nákup notebooků pro stu-
denty prvního ročníku.
Soukromá ZŠ Školamyšl od září roku 2018
sídlí v kompletně zrekonstruované budově
na ulici B. Němcové, kde je v nájmu u společ-
nosti H.R.G. Na rekonstrukci školy se podíleli
samotní žáci i jejich rodiče, na příští rok je nap-
lánované dokončení fasády.

Zastaralé vybavení zejména v mateřských
školách, dýchá z nich atmosféra let dávno
minulých
Stavu budov jsme se věnovali na předchozí
straně. Co se týče drobných úprav, jako jsou
nákupy hraček či pomůcek, vedení každé
školky má každoročně vyčleněnou částku přes
200 tisíc, určenou pouze na modernizaci
a nákup vybavení. Konkrétní stížnosti občanů
na stav šaten a učeben z anonymního dota-
zníku již město prověřuje, pokud máte pocit,
že vaše dítě nemá pro vzdělávání odpovídající
podmínky, kontaktujte, prosíme, vedení dané
školy či školky se svým podnětem pro zlepšení.
Využít lze i Starostovy odpovědny, kterou je
však vždy lepší využívat až po prvním oslovení
vedení školy či školky.
Pokud vás financování městských škol a školek
zajímá, v rozklikávacím rozpočtu na webu
www.litomysl.cz se můžete podívat na to,
s jakým objemem financí každé zařízení hos-
podaří. Jedná se o částku přesahující 10 mili-
onů korun.

ZŠ Zámeckou je třeba přestavět – nedosta-
tečná kapacita, proč není k výuce vyžita
půda, nižší komfort oproti jiným školám,
chybí moderní vybavení
ZŠ Zámecká v minulosti prošla náročnou re-
konstrukcí a další dílčí úpravy vnitřních prostor
jsou v plánu, viz výše. Co je bohužel v tuto
dobu nereálné, je využití půdních prostor pro
výuku, protože jak ukázala expertní studie, na-
stal by problém se statikou a nosností podlah.
Kompletní rekonstrukce těchto prostor s při-
hlédnutím k těmto problémům by vyšla na de-
sítky milionů korun, a proto vedení města
rozhodlo o pozastavení plánů na rozšíření uče-
ben na půdu.

Město by mělo zvážit výstavbu další mateř-
ské školy vzhledem k plánované nové vý-
stavbě
Pokud v příštích letech skutečně dojde k ma-
sivnímu rozvoji města, zejména v oblasti Lánů,
pak bude ve střednědobém výhledu nutné po-
blíž této lokality vybudovat novou školku či de-
tašované pracoviště stávající školky. Rozšíření
této lokality však není pouze v rukách města,
protože řadu pozemků pro možnou výstavbu
vlastní soukromníci. Nicméně v urbanistickém
plánu rozvoje Lán se počítá s nutností vybu-
dování nové školky a dalších nutných služeb
pro občany. 
Pro nejbližší roky však vedení města zahájení
stavby neplánuje, a to z důvodu aktuální ob-
sazenosti škol a školek. V ORP (obec s rozší-
řenou působností) Litomyšl je kapacita
mateřských škol 1133 dětí, k poslednímu sčítání
v roce 2020 je navštěvuje 844 dětí, kapacita
tedy byla naplněna 74 procent. Podobně jsou

na tom i další obce s rozšířenou působností
v regionu. I v případě nástupu silných ročníků
a možnému, ač nepříliš pravděpodobnému de-
mografickému „boomu“, je kapacita školek pro
další roky dostatečná a na vybudování nové
infrastruktury na Lánech má tak město řadu
let, bude-li tam uskutečněna plánovaná roz-
sáhlá výstavba nových domů.

Více informací k naplněnosti zdejších škol
a vzdělávacích zařízení
Co se týče kapacity základních škol (městem
zřizované I., II. a III. ZŠ a soukromá Školamyšl),
v ORP Litomyšl byla k poslednímu sčítání
v roce 2020 kapacita zařízení 3878 žáků
a do tříd na výuku chodilo 2626 žáků ve věku
od 6 do 14 let. Kapacita zařízení v ORP je napl-
něna na 68 procent.  
Speciální základní školu v uplynulém školním
roce navštěvovalo 47 žáků, kvůli změnám v sy-
stému vzdělávání a zavedení inkluze došlo
v minulých letech k poklesu jejich počtu. Napl-
něnost školy je zhruba 55 procent a jedna třída
pro žáky s nejtěžším postižením je dlouhodobě
umístěna v ZŠ T. G. Masaryka, protože
na hlavní budově Speciální základní školy pro
tyto žáky nemají vhodné prostory.
Střední školy jsou v Litomyšli čtyři (Gymnázium
A. Jiráska, Soukromá střední odborná a jazy-
ková škola Trading Centre, Vyšší odborná škola
pedagogická a Střední pedagogická škola,
Střední škola zahradnická a technická Lito-
myšl). Dohromady je v uplynulém školním roce
navštěvovalo 1695 studentů při kapacitě 3108
míst, naplněnost krajských a soukromých za-
řízení tedy byla souhrnně 54,5 procenta.
Vyšší odbornou školu pedagogickou navštěvo-
valo ve školním roce 2020/2021 denní formou
352 studentů v 11 třídách. Dálkovou formou
na VOŠ studovalo 204 studentů v 8 třídách. 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
v minulém roce vzdělávala 90 studentů, kapa-
cita byla naplněna na téměř 96 procent.
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
ve školním roce 2020/2021 měla 580 žáků, což
znamená 88 procent kapacity. 
Středisko volného času zorganizovalo ve škol-
ním roce 2020/2021 celkem 64 kroužků, které
navštěvovalo 668 účastníků.

Nesmyslné spádové oblasti komplikují život
rodičům
Každé dítě musí ze zákona mít místo v před-
školní a školní výuce, to je základní právo
a požadavek, s nímž se musí při plánování slu-
žeb počítat a mít jej na zřeteli. Bohužel ne-
existuje jednoduché a efektivní řešení jak
uspokojit všechny rodiče, kteří si přejí, aby je-
jich dítě navštěvovalo právě vybranou školu.
Při zápisech se přihlíží nejenom ke spádovým
oblastem a v případech, kdy je to možné (na-
příklad pokud zařízení navštěvuje již starší
sourozenec), je na tento fakt brán ohled. 
Spádová oblast neurčuje dítěti, že musí nav-
štěvovat danou školu, ale ukládá zařízení po-
vinnost dítě z dané lokality přijmout, aby mělo
jisté alespoň jedno místo pro budoucí vzdělá-
vání. Pokud to naplněnost škol a školek umož-
ňuje, mohou rodiče zapsat dítě, kam chtějí.
Bohužel stejně jako u jiných systémových ře-
šení tento způsob (daný nařízením minister-
stva školství) neumí vyřešit všechny
individuální požadavky rodičů.

Parkování zejména u mateřských škol je
noční můra
Vedení města hledá řešení této situace, ale
pokud se nemá budovat parkoviště na úkor
zeleně, kapacitu parkovišť v tuto chvíli nejde
rozšířit. Problém podle radnice také je, že ne-

dostatečná kapacita je pouze poměrně krát-
kou dobu ráno a odpoledne, pak by parkoviště
byla prázdná a nevyužitá.

Komunikace s učiteli a vedením škol občas
drhne, co dělat, když si chci stěžovat?
V anonymním dotazníku se logicky objevily
konkrétní i nekonkrétní stížnosti na kvalitu
výuky a chování personálu. Vedení města ve-
škerou zpětnou vazbu s řediteli a ředitelkami
vzdělávacích zařízení probralo, ale vzhledem
k tomu, že se jednalo pouze o několik ano-
nymních stížností s vágními definicemi (nelíbí
se nám chování personálu ve škole), nemohlo
dojít k žádným dalším krokům.
Pokud máte pocit, že se k vám či vašemu dí-
těti někdo chová špatně, nebo jste nespoko-
jeni s poměry v daném zařízení, je vhodné
nejprve kontaktovat vedení školy, v jehož
kompetenci je danou situaci řešit. V případě
dojmu, že je vaše zpětná vazba bagatelizo-
vána, je samozřejmě možné se obrátit na ve-
dení města například prostřednictvím
Starostovy odpovědny či na pověřené orgány
– odbor školství či školskou inspekci.
Z anonymních dotazníků ale také zaznívá po-
zitivní zpětná vazba ke kvalitě výuky i chování
personálu. Vedení města děkuje zaměstnan-
cům litomyšlských škol a školek za jejich dob-
rou práci, kterou v uplynulých měsících
odváděli ve ztížených podmínkách. Distanční
a rotační výuka znamenala stres a problémy
nejenom pro děti a rodiče, ale i pedagogy.

Problémy se stravováním dětí s potravino-
vými alergiemi
Vždy je nutné domluvit se s řediteli a vedou-
cími stravování. Pokud je to možné, vychází
se dětem a jejich specifickým požadavkům
vstříc - například ohřátím doneseného jídla,
výměnou přílohy či hlavního jídla nebo vyne-
cháním alergenní potraviny. V školních jídel-
nách není možné vařit specializovaná jídla,
protože zde nejsou specializované dietní se-
stry, nutriční specialisté nebo specializované
kuchařky. Jídelny musí dodržovat takzvaný
Spotřební koš, kde se sledují nutriční hodnoty
jednotlivých potravin. Pokud má vaše dítě
alergii či intoleranci na potraviny, vedení školy
či jídelny předejte potvrzení od pediatra či
praktického lékaře potvrzující nutnost změny
jídelníčku.

Chybí výuka angličtiny v MŠ Sedmikráska
V současné době se s právníky prověřují mož-
nosti jak rozšířit spádovost třídy s výukou an-
glického jazyka pro celou Litomyšl.

Nekoncepční zrušení MŠ Zámecká
Opuštění panského domu (horní budovy) bylo
nevyhnutelné vzhledem k tomu, že školka zde
byla v nájmu u Národního památkového
ústavu (NPÚ). Ten městu vypověděl smlouvu
a s objektem má jiné plány. To nezměnila ani
řada jednání a proseb. NPÚ měl na toto roz-
hodnutí právo a deklaroval ho s předstihem,
aby vedení města mělo čas reagovat. Po di-
skuzích o případném rozšíření spodní budovy
(která stále funguje, nově kvůli administrativ-
ním záležitostem jako odloučené pracoviště
MŠ v Líbánkách) se vedení města po přihléd-
nutí k ekonomické situaci a reálným možnos-
tem rozhodlo ve školce provoz zachovat
alespoň v jedné budově, aby uspokojilo zájem
rodičů. Pro rozšíření nelze využít podkroví,
což padlo na opakovaných jednáních s pa-
mátkáři a hygieniky. Nelze využít ani prostoru
zahrady, protože ta nepatří městu a majitel ji
nechtěl prodat.

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

Proč to (neu)děláte?!
Odpověď starosty
Vážení čtenáři Lilie, zejména rodiče a prarodiče,
v pravidelném seriálu o tom, jak to v Litomyšli
vlastně funguje, jsme se dostali k jednomu
z nejdůležitějších témat, neboť u školství a kva-
lity výuky hovoříme o budoucnosti nejen na-
šeho města, ale celého národa.
Pokud zjistíme, že někde na ulici je rozbitý
chodník nebo plný kontejner, je to nepříjemné,
ale dá se to poměrně snadno odhalit a něco
s tím udělat. Kvalitu výuky (a výchovu rodiny!)
ale naplno poznáme až za několik let, kdy nám
dítka zestárnou, získají vlastní pohled na svět,
znalosti a začnou se podle nich také chovat.
Ve školách nyní sedí generace, které jednou
předáme „náš“ dospělý svět, budou to oni, kdo
budou vytvářet hodnoty, formovat společnost
a rozhodovat o směřování nejenom naší repu-
bliky. A jednou otěže zase předají mladší gene-
raci.
Proto je důležité, aby měli dobré podmínky
ve školkách a školách, aby se do ní nebáli cho-
dit, učili se a rozvíjeli se. Radovali z úspěchů,
poučili z nezdarů a zjistili, že po každé prohře je
třeba se zvednout a jít si za svým cílem. Výše
jste si opět mohli přečíst odpovědi na nejčas-
tější dotazy z anonymního dotazníku a já zde
opět vypíchnu několik témat, na která bychom
neměli zapomínat.

V Litomyšli máme opravdu kvalitní školy a je-
jich zaměstnanci (pedagogičtí i nepedago-
gičtí) si zaslouží poděkování a uznání
Pokud se podíváte na průzkumy kvality výuky,
srovnáte si je s úspěšností přijímaček na střední
a vysoké školy, statistikami nezaměstnanosti
mladých lidí a podíváte se kolem sebe na to, co
ve školách dělají nad rámec běžné výuky, zjis-
títe, že má Litomyšl oproti jiným městům v ČR
velkou výhodu. Po staletí se zde díky filosofic-
kému ústavu, respektive gymnáziu, které histo-
ricky umožnilo výuku i dětem z chudších rodin,
formovala občanská společnost, zakládající si
na vzdělávání a vzdělanosti. Toto dědictví se
snažíme rozvíjet i v námi zřizovaných základ-
ních a mateřských školách a udržet jeho laťku
navzdory experimentům vlád a ministerstev.
Hlavní břímě a dřina však neleží na politicích,
ale na učitelích, dalších pracovnících ve školství
a také rodičích. Zejména posledně jmenovaní by
neměli zapomínat, že za rozvoj jejich dětí ne-
zodpovídá pouze škola a učitelský sbor, ale oni
samotní.
Hned po mém nástupu na radnici jsem s kolegy
zavedl několik drobných změn, které dle mého
názoru mohou pomoci jak žákům, tak rodičům.
Mimo jiné jsme v mateřských školách prodlou-
žili otevírací dobu a na základních školách při-

dali výuku angličtiny s rodilým mluvčím, omezili
využívání mobilních telefonů a podobných za-
řízení o přestávkách a také s vedením škol hle-
dáme cesty, jak dětem nabídnout výuku psaní
všemi deseti na klávesnici – což je dovednost,
která se do budoucího světa určitě hodí.
Ano, tak jak to občas bývá, když se sejdou dva
lidé s odlišným názorem, řešíme tu a tam spory
a stížnosti. Bereme je vážně a snažíme se najít
férové řešení pro obě strany, ale dovolím si zde
tvrdit, že v naprosté většině případů zdejší uči-
telé pracují dobře a jim, vedení i jejich nepeda-
gogickým kolegům, kteří jsou neodmyslitelnou
součástí škol, chci na tomto místě upřímně po-
děkovat a vyjádřit uznání. Moc pochval se od
veřejnosti nedočkají, doba je už taková.
Jak jste viděli výše, do škol a naší budoucnosti
se snažíme v rámci našich možností investovat
a myslím, že to výsledné sumy poměrně jasně
dokládají. Kromě nutných oprav tam jsou stra-
tegické projekty na rozšíření kvality výuky. Ty
možná my jako rodiče v tuto chvíli třeba plně
nedoceníme, ale jsem přesvědčen o tom, že
každá koruna investovaná do vzdělávání dětí se
naší republice v budoucnu několikanásobně
vrátí. Vzdělaný a schopný národ je předpokla-
dem úspěchu naší civilizace.

Aktivity žáků a studentů
Z čeho mám opravdu velkou radost, je po-
stupné přirozené profilování zdejších škol, kdy
každá nabízí kvalitní výuku, ale odlišné nad-
stavbové projekty a zaměření (sport, počítačová
gramotnost a prezentace, humanitní projekty
a dobrovolnictví, diskuse a spolupráce). Za tyto
všechny soutěže, výstavy, diskuze, výzvy, cha-
ritativní akce, vystoupení všem dětem a za-
městnancům „mateřinek, základek, specky,
středních škol, zušek, vošek, univerzitě, středi-
sku volného času“ a dalším moc děkuji. Asi nej-
více mě za poslední dobu potěšily žákovské
parlamenty na všech čtyřech základních ško-
lách, při kterých si žáci vyzkoušeli, jaké to je
někam kandidovat, být zvolen, řešit problémy,
spolurozhodovat o nich, hledat kompromis
a přijaté řešení pak vysvětlovat zvídavým spo-
lužákům, kteří by to samozřejmě všechno udě-
lali lépe a jinak. Je to projekt, který chci i nadále
podporovat, protože u dětí rozvíjí nejenom ob-
čanskou angažovanost, ale i sociální a praktické
schopnosti, které se jim jednou budou v dospě-
losti hodit. Takže za to také díky!

Kvalita škol přináší i nepříjemné problémy
O kvalitě středního, vyššího odborného a vyso-
kého školství v Litomyšli svědčí jeden problém
– dostupnost bydlení. Studenti jsou u nás rádi

a jezdí sem z celé republiky, kromě kvality škol
je sem láká i město a prostředí samotné. To také
ovlivňuje trh s nemovitostmi, pro místní bohu-
žel dost negativně.
Město ve spolupráci se soukromníky připravuje
několik projektů na výstavbu nového bydlení,
ale to samo o sobě situaci nevyřeší. Již na jaře
jsem oslovil vedení Pardubického kraje (který
zřizuje střední školství) dopisem s trochou sta-
tistiky. V Litomyšli bylo v tu dobu na privátech
ubytováno 741 studentů středních škol, odha-
dem tak zaplní (při kapacitě čtyř lidí na jed-
notku) 185 bytů. V pár lidech se dá nájem 10
a více tisíc zaplatit, což ale hýbe s cenou nemo-
vitostí pro zdejší občany a trpí tím zejména
mladé rodiny, pro které se stává situace ne-
únosnou. 
Drtivá většina nájemních bytů je obsazena stu-
denty VOŠP, čtvrtých ročníků SPGŠ a studenty
Univerzity Pardubice. Na každý volný byt je ně-
kolik zájemců. Pronajímatelé to vědí a ceny jsou
velmi přemrštěné – logicky, chtějí maximalizo-
vat své zisky z nemovitosti, chápu to.
Situaci by určitě pomohlo vyřešit navýšení ka-
pacity lůžek na internátech a výstavba uby-
tovny pro studenty. Doufám, že se nám
ve spolupráci s krajem (a za případného pří-
spěvku města) podaří do budoucna situaci
srovnat. Studenty chceme, jsme za ně rádi, ale
je také nutné, aby jim zřizovatel škol poskytl
větší ubytovací kapacity.
To je ve stručnosti ke školství v tuto chvíli asi
vše. Pokud máte pocit, že jsme něco dosta-
tečně nevysvětlili, nebo máte nějakou reakci
k výše uvedeným informacím, dejte nám vědět!

S úctou Daniel Brýdl, starosta

Za poslední roky se nám podařilo výrazně po-
sunout prostředí i vybavení téměř všech našich
středních škol. Jen v Litomyšli jsme od roku
2018 do tří středních škol investovali z kraj-
ského rozpočtu a s přispěním evropských fondů
přes 200 milionů korun a další projekty přede-
vším na zateplení historických školních budov
nyní připravujeme. Tím největším by mělo
být zateplení a obnova historické budovy
A na Střední škole zahradnické a technické za
téměř 40 milionů korun. V tuto chvíli předpo-

kládáme, že bychom práce mohli zahájit v po-
lovině příštího roku. Obdobně připravujeme
také projekt za více jak 30 milionů korun na pe-
dagogické škole, kde se snažíme vyhledat
vhodnou příležitost v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostřední. Vzhledem k historic-
kému charakteru objektů se snažíme, aby byly
opravy co nejšetrnější k vzhledu budov, které
jsou nedílnou součástí architektury města.
A Litomyšl si jednoznačně zaslouží, aby i ostatní
investoři přistupovali ke svému majetku s ma-
ximální zodpovědností k jedinečnému rázu
města. Martin Netolický,
   hejtman Pardubického kraje

Reakce hejtmana

Sbírkové Dny
Světlušky 2021
v knihovně
Vážení čtenáři a občané, i letos se knihovna za-
pojuje ve spolupráci s Nadačním fondem Če-
ského rozhlasu do Sbírkových dnů Světlušky
prodejem sbírkových předmětů, a to v prodlou-
ženém termínu od 6. 9. do 30. 9. (blíže viz
www.svitis.cz). 
Světluška svítí už devatenáctým rokem a pro
těžce zrakově postižené tady prostě musí být
navzdory všem opatřením. V tomto roce proběh-
nou sbírkové dny ve znamení světluščích „ever-
greenů“ - mezi něž patří např. svítící zubní kartá-
ček, jednohlavé hrací karty, tykadla, náramek,
propiska či píšťalka - historicky již naposledy.
Budeme moc rádi, pokud se opět do Sbírkových
dnů Světlušky zapojíte – pomůžete tak rozsvítit
všechna města pro lidi, kteří si po těžkých mě-
sících zaslouží zažít vřelá setkání a dobrý pocit
z malého daru, který znamená velkou pomoc.
Děkujeme. O výsledcích sbírky vás budeme
po jejím skončení opět informovat.

Eva Pakostová
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Novinky z očkování proti covid-19
v Litomyšlské nemocnici
Věděli jste, že očkovací místo v Litomyšlské
nemocnici funguje dle aktuální kapacity i pro
neregistrované zájemce? Pokud se chcete ne-
chat očkovat a nechcete ztrácet čas s regis-
trací, stačí do očkovacího centra zajít ve všední
den od 7.00 do 13.00 hod. Zájemce o aplikaci
vakcíny bez registrace musí být účastníkem
veřejného zdravotního pojištění v ČR a starší
16 let. Připomínáme, že očkování bez regis-
trace personál provádí dle aktuální vytíženosti
centra. Více informací najdete na webu lito-
mysl.nempk.cz.
Doposud všech pět očkovacích míst Nemocnice
Pardubického kraje nabízelo očkování dvoudáv-

kovou vakcínou Comirnaty od společností Pfi-
zer/BioNTec. Počínaje středou 18. srpna má
však očkovací místo Litomyšlské nemocnice
k dispozici také vakcínu Janssen, která je podá-
vána v jedné dávce a která může být aplikována
zájemcům od 18 let.
Vzhledem k organizaci očkovacího místa je jed-
nodávková vakcína určena pouze pro neregis-
trované zájemce. Pokud to bude v danou chvíli
technicky možné, mohou si neregistrovaní zá-
jemci případně zvolit i vakcínu Comirnaty
od společností Pfizer/BioNTec, jednodávková
vakcína společnosti Johnson & Johnson je však
pro neregistrované primární vakcínou. -mv-

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 4. 9. MUDr. Jílek
Ne 5. 9. MUDr. Jindrová
So 11. 9. MUDr. Tišlerová
Ne 12. 9. MUDr. Přichystalová
So 18. 9. MUDr. Jílek
Ne 19. 9. MUDr. Skalická
So 25. 9. MUDr. Kašparová
Ne 26. 9. MUDr. Kašparová
Út 28. 9. MUDr. Jindrová
So 2. 10. MUDr. Sláma
Ne 3. 10. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 4. 9. MUDr. Švábová
Ne 5. 9. MUDr. Filová
So 11. 9. MUDr. Cacková
Ne 12. 9. MUDr. Hájková
So 18. 9. MUDr. Kopecká
Ne 19. 9. MUDr. Mareš
So 25. 9. MUDr. Papoušková
Ne 26. 9. MUDr. Pešková
Út 28. 9. MUDr. Filová
So 2. 10. MUDr. Pilařová
Ne 3. 10. MUDr. Sadílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 4. 9. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 5. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 11. 9. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 12. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 18. 9. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 19. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 25. 9. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 26. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
Út 28. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 2. 10. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 3. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4. – 5. 9. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
11. – 12. 9. MUDr., MBA Feltlová Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
18. – 19. 9. MUDr. Nováková Lenka
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
25. – 26. 9. MDDr. Kašpar  Miroslav
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
28. 9. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
2. – 3. 10. Lékař stomatolog 

Kononenko Oleksandr
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614

pečovatel / pečovatelka
pro odlehčovací službu Respitní péče Jindra.
Náplní práce bude péče o osoby dočasně ubytované v Jindrově vile.

Životopisy s uvedením motivace pro práci v naší organizaci zasílejte do 30. září 2021 
na e-mail charita@lit.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání. 
Více informací podá vedoucí služby Mgr. Ludmila Matoušová na tel. 737 466 963.

Kvalifikační požadavky • úplné střední (min. výuční list)
• kvalifikační kurz lze doplnit při zaměstnání
• trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
• dobré komunikační dovednostit

Předpokládaný nástup po vzájemné dohodě.

Farní charita Litomyšl vypisuje výběrové řízení na pozici

Benefice pro Klárku 
Oblastní charita v Nových Hradech pořádá 28.
září benefiční běh a fotbalový turnaj pro ne-
mocnou Klárku. Holčička se narodila s vzácnou
vývojovou vadou. Výtěžek charitativní akce
půjde na nákup kompenzačních pomůcek a re-
habilitace. 
Roční holčička ze Suché Lhoty je velká bojov-
nice. Klárka se narodila vloni jako zdravé mi-
minko. „Během jejího vývoje jsme pozorovali, že
nemá zájem o hračky, o otáčení se ze zad
na bříško a že její pohled bývá často zahleděný.
V jejich osmi měsících ji dle EEG vyšetření byla
zjištěna epilepsie (Westův syndrom), která
ovlivňuje psychomotorický vývoj dítěte,“ popi-
sují stav Klárky její rodiče. Klárce byly nasazeny
léky na epilepsii, které naštěstí zabírají. Po mag-
netické rezonanci byla ale Klárce zjištěna vro-

zená vývojová vada mozku (lisencefalie typu I).
To má dopad jak na psychomotorický vývoj, tak
na mentální vývoj Klárky a je s ním také spojené
postižení zraku. Klárka má chvíle, kdy vidí
dobře, a chvíle, kdy nevidí vůbec. Klárka se
zatím neotáčí na bříško, nepoužívá vědomě ru-
čičky, neleze, nesedí, nechodí a nemluví. 
V těžké situaci má rodině pomoci charitativní
akce, která se uskuteční ve sportovním areálu
v Příluce 28. září od 13 hodin. Na programu je
běh, soutěže a doprovodný program pro děti
a také turnaj v minikopané. Celý výtěžek akce
půjde na pomoc Klárce ze Suché Lhoty na kom-
penzační pomůcky a rehabilitace, které jsou
pro ni velmi důležité a potřebné.

Lenka Boštíková

„Pořádat – nepořádat, odložit –
neodložit?“ To byly otázky, které
se nám během letošního jara ho-
nily hlavou, ale nakonec jsme se
rozhodli a chtěli bychom vás sr-
dečně pozvat na benefiční běh
novoveskou přírodou, pořádaný
pod záštitou Dobrovolnického
centra při Farní charitě Litomyšl,
s podporou dalších partnerů
a díky nadšení party skvělých lidí.
Letošní, již pátý ročník bude věno-
ván velké bojovnici Barunce Bouškové z Lubné,
které byl v 15 měsících diagnostikován metas-
tatický neuroblastom v bříšku, na krku a v zadní
části hrudníku s metastázemi v kostech a léčba
i péče je velmi náročná.

Barunka je pro lékaře obrovským zá-
zrakem, proto ji i vy přijďte podpořit
v sobotu 11. září 2021 a společně
udělejme dobrou věc. Začínáme
ve 14 hod. u Domu hasičů v Nové Vsi
u Litomyšle. Připraveny budou ob-
vyklé a možná i nové trasy různých
délek, které si budete moci proběh-
nout, projít nebo projet na kole. Chy-
bět nebude ani oblíbený dětský
program, letos na téma „Na farmě“,
bohatý doprovodný program, občer-

stvení a možná přijde i kouzelník. Připojí se
k nám i kolegové ze služby Podpora pěstounské
rodiny s projektem Rozběhněme pěstounství. Tě-
šíme se na Vás! www.behprirodou.cz

Petra Glänznerová, Farní charita Litomyšl

Poběžíme pro Barunku!



Litomyšl opět chodí pěšky. Osvětová kampaň
se vrací a láká na hry, vystoupení i koncerty
Od 16. do 22. září se víc než 1400 měst „starého
kontinentu“ opět zapojí do akce Evropský týden
mobility, jejímž cílem je poukázat na to, jak se
lidé ve městech pohybují, chovají a připome-
nout, že ne všude za každých okolností je nutné
jezdit autem. Litomyšl je jedním z dvacítky če-
ských zástupců a do celoevropské výzvy se
po roce přidává akcí Litomyšl chodí pěšky. Třetí
zářijový týden se můžete těšit na hry, sportovní
i kulturní akce, přednášky či na kampaň zamě-
řenou na podporu pěstounství.
Letošním tématem Evropského týdne mobility
je bezpečí a zdraví, ale zdejší organizátoři se
rozhodli druhý ročník litomyšlské kampaně
ozvláštnit a zatraktivnit dalšími tématy, která
považují za důležitá. „Leitmotivem Litomyšl
chodí pěšky je místní ukotvení. Oslovili jsme ně-
kolik zdejších institucí a podnikatelů, k mému
velkému potěšení řada z nich vyslovila zájem
a aktivně se zapojili, takže program koncipují
místní dobrovolníci pro místní občany. Obsa-
hově jsme se snažili zaměřit na rodiny, takže si
v programu snad najdou zajímavé body jak ro-
diče a prarodiče, tak samozřejmě děti. Naším
cílem není lidi přesvědčit o tom, že mají přestat
jezdit autem, ale zpropagovat alternativní mož-
nosti pohybu po městě, poukázat na to, že se
dá veřejný prostor využít i jinak než jako parko-
viště, a že pokud občas místo auta vyjdeme
na procházku s blízkými, tak se při tom dá leda-
cos zažít a naučit. Chci moc poděkovat všem
zapojeným za jejich vstřícnost a veřejnost po-
zvat na letošní Litomyšl chodí pěšky, máme se
na co těšit,“ uvádí ke konání akce starosta Da-
niel Brýdl.

Na co se můžeme těšit?
Jedním z hlavních lákadel bude putovní hra or-
ganizovaná Střediskem volného času (SVČ). Za
návštěvu vytipovaných míst a splnění úkolů je
pro první stovku účastníků připravena stylová
vymyvatelná lahev na vodu, pokud nebudete
mít čas splnit dostatečný počet úkolů, nezou-
fejte, i tak si můžete odnést suvenýr z letošního
ročníku a celou řadu zážitků. Hrací karta bude
součástí brožury Litomyšl chodí pěšky, kterou
od 13. září organizátoři rozvezou do místních
škol, infocentra, SVČ a zdarma bude k vyzved-
nutí i na hlavní budově městského úřadu.
„Hlavní myšlenkou putovní hry je nabídnout ro-
dinám s dětmi, ale i všem občanům zajímavá
místa ve městě i jeho blízkém okolí, která stojí
za to navštívit. Většina z cílů je všeobecně
známá a budou pouze připomenuta, ale máme
i nová, například Sad Litomyšlat nebo discgol-
fové hřiště. Všechna místa budou dostupná
pěšky, na kole, s kočárkem nebo na koloběžce
a za příznivého počasí jich lze obejít i několik
najednou, protože jednotlivé trasy k cíli si zvolí
každý účastník sám,“ popisuje princip hry ředitel
SVČ Josef Štefl.
Z dalších lákadel lze vyjmenovat například vy-
stoupení žáků základní umělecké školy ve Vá-
chalově ulici, která bude v termínu od 16. do 22.
září opět dočasně uzavřena pro auta a stane se
na pár dnů pódiem a místem pro setkávání. Při-
pravené jsou i projížďky na elektrokolech, před-
stavení místních fotbalistů a basketbalistů, tato
dočasná „sportzóna“ opět vznikne na Smeta-
nově náměstí ve vyčleněném pruhu u Domu
sportu Stratílek.
Kromě toho se můžete těšit například na před-
stavení robotiky a další aktivity II. a III. základní

školy, přednášky o bezpečnosti pro děti i seni-
ory organizované ve spolupráci Střediska vol-
ného času a BESIPu. Zábava na vás nečeká
pouze v centru města, ale i Nedošíně, kam se
dostanete snadno pěšky či na kole. Osadní
výbor a tamní dobrovolníci tam pro vás chystají
zábavné odpoledne na dětském hřišti s přehlíd-
kou elektrokol, elektroaut a atrakce pro děti.

Běháním po Černé hoře můžete podpořit 
pěstounství 
K letošnímu ročníku Litomyšl chodí pěšky se
přidala i akce Běh pro pěstounství, která má za
cíl poukázat na to, že mnoho dětí stále vyrůstá
mimo rodinu v různých typech ústavních zaří-
zení. Jejich rodiče se o ně neumějí, nechtějí nebo
nemohou starat a jednou z možností, jak snížit
počet dětí vyrůstajících v ústavní péči a zařídit
jim lepší vstup do života, je právě pěstounství.
Cílem akce je zpropagovat myšlenku pěstoun-
ské péče a najít pro tyto děti náhradní rodiče.

Někoho, kdo je bude mít rád, kdo se o ně po-
stará a kdo jim pomůže se postavit na vlastní
nohy, tak jak si to zaslouží každé dítě. Proto vás
organizátoři zvou od 13. do 19. září na Černou
horu na charitativní běh. Trasa, kterou můžete,
ale nemusíte běžet, bude dlouhá tři kilometry
a je jen na vás, kolikrát ji absolvujete.

10 tisíc kroků pro zdraví
Aby toho nebylo málo, můžete se v říjnu zapo-
jit do Výzvy 10 000 kroků – cestě ke zdraví.
Cílem akce je navrátit chůzi zpět do všedních
dnů, motivovat k pravidelnému pohybu a po-
moci městům vytvářet příjemná místa pro
život. Výzva se zaměřuje na ty, kdo potřebují
motivaci nejvíce – tedy na seniory a lidi s vyš-
ším BMI. Nejde o to denně ujít 10 000 kroků,
ale chodit více než dosud a hlavně pravidelně
pro své zdraví. Více informací přineseme
v další Lilii.

-mv-
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Deset let ArchiMyšle – letos s novinkami!  

O páteční rozjezd se postará Městská galerie Li-
tomyšl, která vás od 16.00 hodin vezme na Pro-
cházky (s) městem po veřejných prostorách. Od
18.00 hodin se můžete těšit na Procházku Klá-
rou a s panem Stanislavem Vosykou – půjde
o mimořádnou prohlídku domu, který město Li-
tomyšl koupilo od Pardubického kraje a jehož
historie je velmi zajímavá. Páteční večer si mů-
žete zakončit projekcí animace Metropolia Ja-
kuba Nepraše na kopuli chrámu Nalezení sv.
Kříže v 19.30 hodin, úvodní slovo bude mít ředi-
telka Městské galerie Litomyšl Martina Zuzaňá-
ková. V sobotu dopoledne připraví tato
organizace v domě U Rytířů hravý workshop
pro rodiny s děti na téma: Navrhněte si svoje
město! Hrát si budeme na urbanisty a vytvo-
říme společně model ideálně fungujícího města!
Sobotní odpoledne bude jako vždy ve znamení
komentované projížďky po stavbách moderních
architektury v Litomyšli s městskou architekt-
kou Zdeňkou Vydrovou. V ceně jízdenky je
i malá svačinka – z kapacitních důvodů dopo-
ručujeme registraci v IC předem.    
Na sobotní odpoledne pro vás navíc připravu-
jeme úplnou novinku! Prohlídky s názvem Pře-
zůvky s sebou nás zavedou do několika objektů,
které jsou příkladně revitalizovány a nechybí jim
prvky moderní architektury. Jejich zvláštností
však je to, že se do nich běžně nepodíváte. Bu-
dete mít také příležitost zeptat se investorů,
jaké jsou výhody zapojení architektů do procesu
přestavby. Někde se nám možná podaří získat
pro prohlídku i samotné architekty. Na tuto no-
vinku se moc těšíme. 

Tradiční pořad Na pivo nejen s architekty pro-
běhne v zámecké jízdárně výjimečně v neděli od
17.30 hodin. Půjde o propojení ArchiMyšle s akcí
Dny Václava Havla. Název debaty Michaela Žan-
tovského a jeho hostů je Václav Havel – archi-
tektura a urbanismus. Následovat bude
inscenace jednoaktovky Václava Havla Protest
v podání Divadla na tahu. Dny Václava Havla
s podtitulem Dvacet čtyři hodin s Knihovnou
Václava Havla aneb Mezi Boštíkem, Horáčkem
a Havlem pokračují ještě v pondělí zajímavým
programem pro školy. Velmi důležitým bodem
programu bude i sobotní slavnostní uvedení
knižního vydání kroniky kolektivizace jedné ves-

Dvacet čtyři hodin s Knihovnou Václava Havla
aneb Mezi Boštíkem, Horáčkem a Havlem
Mohlo by se zdát, že Knihovna Václava Havla je
ryze akademickou institucí beznadějně uvízlou
mezi stolky Pražské kavárny. Opak je pravdou.
Od svého vzniku v roce 2004 se snaží šířit
a hájit myšlenkový, literární a politický odkaz
velké postavy moderních českých dějin – spiso-
vatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská
práva a československého a českého prezi-
denta – všemi možnými prostředky. A to jak
na virtuální úrovni (v současnosti především
prostřednictvím internetové televize www.ha-
velchannel.cz), tak na „fyzických“ cestách na-
příč světem, Evropou, regiony. 
Vždy se snažíme najít místa, která jsou světu
Václava Havla blízká, která s ním souzní. V roce
2020 jsme pod názvem Mezi Váchalem, Mago-
rem a Havlem takto propojili město Jičín s neda-
lekými Váchalovými Studeňany a Valdickou
kartouzou, kde si odpykával svůj nespravedlivě
vyměřený trest Ivan Jirous řečený Magor. A za-
čátkem října tohoto roku hodláme navázat v Li-
tomyšli akcí nazvanou Mezi Boštíkem, Horáčkem
a Havlem, jejíž program – pokud pandemie do-
volí – by měl vypadat přibližně takto:

Neděle 3. října 2021
14.00, klenutý sál zámeckého pivovaru
Ladislav Horáček: 

Prezidentské projevy Václava Havla
Setkání s Annou Freimanovou, editorkou prv-
ních vydání prezidentských projevů Václava
Havla

15.00, klenutý sál zámeckého pivovaru
Jan Boštík: Mladočovské Jericho
Slavnostní uvedení knižního vydání svébytné
kroniky kolektivizace jedné vesnice na Lito-
myšlsku

16.00, výstavní sál zámeckého pivovaru
Ondřej Němec: Václav Havel 1976-2011
Vernisáž výstavy fotografií Ondřeje Němce

17.30, jízdárna na zámeckém návrší
Václav Havel – architektura a urbanismus
Debata Michaela Žantovského a jeho hostů
a obyvatelném světe (Václava Havla)

19.30, jízdárna na zámeckém návrší
Václav Havel: Protest
Inscenace jednoaktovky Václava Havla v podání
legendárního Divadla na tahu

21.30, univerzitní knihovna v piaristické koleji
Jáchym Topol: Až po desátý
Autorské čtení z dosud nevydaných textů

Pondělí 4. října 2021
10.00 hod. výstavní sál zámeckého pivovaru
Havel není pruda!
Workshop o lidských právech, občanské společ-
nosti a Václavu Havlovi, vedený Bárou Grečne-
rovou, šéfkou vzdělávacích programů Knihovny
VH. Workshop je určen především studentům
středních škol.

13.00 hod., jízdárna na zámeckém návrší
Václav Havel tady a teď
Debata s Michaelem Žantovským, ředitelem
Knihovny Václava Havla

Po oba dny
Knihkupecký krámek Knihovny Václava Havla
Na náměstí Václava Havla, nabízející kromě
vlastních publikací též čtení z děl Václava Havla
v podání Michaela Žantovského, Jáchyma To-
pola a dalších. V případě nepříznivého počasí
bude přesunut pod okap zámeckého pivovaru.

Výstava fotografií Václav Havel 1976–2011
Výstava fotografií Ondřeje Němce, jednoho
z klíčových fotografů českého undergroundu
a disentu, představuje Václava Havla neotřele
a osobně.
    Pavel Hájek, Knihovna VH

Líbí se vám nové praporky?
Všimli jste si? Na Smetanově náměstí se na sto-
žárech přes léto objevila nová výzdoba. Čer-
vené praporky s bílou litomyšlskou lilií
v historickém centru budeme vídat až do konce
léta, na podzim je městské služby kvůli počasí
přestěhují do skladu a na své místo se výzdoba
vrátí až příští rok na jaře.
Umístění 40 praporů nebylo náhodné, kromě
výzdoby centra města se jedná o další sadu na-
váděcích prvků, které mají projíždějící auta nas-
měrovat do „obchodního centra“ na Smetanově
náměstí. Již v minulosti se objevila výzdoba
v městských barvách i na kruhovém objezdu
u Daliboru a na fasádě hudebního klubu Ko-
telna visí banner lákající řidiče na více než 100
obchodů, restaurací, kaváren a dalších posky-

tovatelů služeb v centru města. Výroba nových
praporů stála město 35 tisíc korun. -az-

Již v roce 1996 bylo na shromáždění Mezinárodního svazku architektů dohodnuto, že se bude
každý rok první říjnové pondělí připomínat jako Světový den architektury. Oslava tohoto dů-
ležitého svátku se v Litomyšli koná podeváté pod názvem ArchiMyšl. První ročník se uskutečnil
již před deseti lety, ten loňský musel být ze známých důvodů zrušen.  Maratón akcí začíná
v pátek 1. října. Věříme, že i tentokrát si z bohaté nabídky vyberete a přidáte se k oslavě svátku
architektury a designu. 

nice Jan Boštík: Mladočovské Jericho. Podrob-
nější informace o této akci najdete na straně 20.
Aktuality z příprav oslavy Světového dne archi-
tektury můžete sledovat také na facebooku Ar-
chiMyšle, celý program naleznete i na webu
města Litomyšl, případně na plakátovacích plo-
chách. Michaela Severová
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Vyšší odborná škola pedagogická a její zahraniční partneři
chystají v září další fresku, tentokrát v centru polského Opole
Ačkoliv minulý školní rok nebyl stran různoro-
dosti vzdělávacích aktivit příliš pestrý, přesto
se v projektu Strategického partnerství, Freska
– obraz Evropy (CZ, SRN, PL, FR), jehož je VOŠP
a SPgŠ Litomyšl koordinátorem, podařilo zre-
alizovat několik zásadních výstupů.
Loni v říjnu jsme čtenáře litomyšlské Lilie in-
formovali o realizaci fresky V sousedství v ná-
dvoří místní městské knihovny. Za tuto
příležitost děkujeme jak zástupcům města, tak
také panu Ing. arch. Aleši Burianovi, který náš
záměr posvětil. 
Další nejen projektové plány pozastavil dlouhý
lockdown. Mezinárodní programy Erasmus+,
které jsou ze své podstaty založeny na setká-
vání studentů a učitelů, lze sice v mnohém
přenést do online prostředí, ale jejich kouzlo
a přidaná hodnota se tím rázem změní jen
v další stres a úmorné hodiny před obrazov-
kou. Této deziluzi jsme se snažili předejít, na-
štěstí pro nás aplikaci na tvorbu fresky online
ještě žádní vývojáři nevymysleli.

V červenci se uskutečnilo další setkání – kurz
fresky ve francouzském Troyes, kulturním cen-

tru oblasti Champagne. Naši hostitelé nám na-
chystali pestrý a bohatý program. Naučili jsme
se postup, jak jednoduše zpřístupnit fresku
v podstatě všem věkovým kategoriím 6+
a přenést tuto techniku do školního prostředí.
Navštívili jsme nespočet muzeí a kostelů
včetně remešské katedrály, ale také třeba
funkční větrný mlýn, rodiště nejvýznamnějšího
židovského komentátora Talmudu Rašího nebo
vinařství Pommery s 18kilometrovým labyrin-
tem podzemních chodeb a slují v třicetime-
trové hloubce, jejichž základy pochází z dob
římského osídlení. Důležitým bodem našeho
setkání však byla také příprava na další projek-
tovou událost, kterou bude realizace fresky
v polském Opole.
Jednání s opolskou radnicí v uplynulých 20 mě-
sících nebrala konce, ačkoli jsme si pro fresku
vybrali zeď poničenou sgrafity, která po rekon-
strukci doslova volá. S obrovskou radostí jsme
tedy před měsícem přijali rozhodnutí, že náš
zamýšlený projekt v romantickém zákoutí his-
torického centra má zelenou. V současné době
probíhá technická příprava zdi a finalizace ná-

vrhů designu, ze kterých si město a zástupci
projektu vyberou nejvhodnější variantu. Reali-
zace tohoto dlouho očekávaného projektu má
proběhnout třetí týden v září.
Modleme se zas a znova: Bossa nova, bossa
nova… Šárka Kučerová, 

učitelka VOŠP a SPgŠ Litomyšl

Čtvrt století s Matýskem
V loňském školním roce, kdy naše děti většinu
času prožily s výukou přes počítače, se neodml-
čel tradiční matematický korespondenční se-
minář Matýsek a nabídl opět tři příběhy
s netradičními úlohami. Tentokrát byly příběhy
ze ZOO, z návštěvy rozhleden, z putování vla-
kem i lodí. Jsme rádi, že i tento rok se žáci 4. a 5.
tříd do semináře nebáli zapojit, byli více samo-
statní a nečekali pouze na pokyny svých učitelů.
I když takových žáků bylo tentokrát méně. Osví-
cení učitelé využívají této formy práce s nada-
nými žáky, kdy se mohou děti delší čas věnovat
jednomu problému, mohou experimentovat,
zkoušet různé metody řešení, mohou se k prob-
lému vracet, ale také diskutovat se svými rodiči,
prarodiči nebo sourozenci. Je fajn tuto možnost

dětem nabídnout, je to i pomoc pro učitele zís-
kat náměty pro práci s nadanými. Těch jistě není
nikdy dost. Nabídka oslovila i učitele z Moravy,
a tak jsme mohli navázat kontakty i mimo náš
region. 
Pro čtenáře Lilie alespoň jedna úloha z 25. roč-
níku korespondenčního semináře:
V ZOO ve výběhu s jezírkem, kde kráčeli plame-
ňáci a mezi nimi pochodovali krokodýli, napočí-
tal Matýsek 84 nohou. Zjistil, že plameňáků je
čtyřikrát víc než krokodýlů. Určete počet kroko-
dýlů a počet plameňáků ve výběhu s jezírkem.
Připravujeme další ročník a těšíme se, že nebu-
dou chybět ani naši šikovní žáci z Litomyšle
a okolí. 

Hana Lišková, pedagogická škola 

DOPISY ČTENÁŘŮ

Litomyšlský 
hřbitov
Mám odjakživa ráda hřbitovy, snad pro tu atmo-
sféru posvátného klidu a úctu k čemusi nadpo-
zemskému. Ten litomyšlský je – když kolem
finančně tučného, betonovo-rezavého „bun-
kru“, naprosto nevhodného v blízkosti kostelíka
sv. Anny, jinak technického zázemí správy hřbi-
tova, projdu s hóódně zavřenýma očima –
pěkný, upravený, s novými dlažebními cestič-
kami (a brzy snad již i s dokončeným osvětle-
ním), s množstvím majestátných lip a krásných
náhrobků i pomníků. A děkuji Mgr. Oldřichu Pa-
kostovi za jeho přínosné brožurky „Litomyšlský
hřbitov u kostela sv. Anny“ a „Válečné pomníky
a památníky, vojenské hroby a náhrobky v Lito-
myšli“.
Pár hrobů i pomníků, ať už válečných, soukro-
mých, či těch s významnými osobnostmi, jsem
si pro radost „adoptovala“ – průběžně přispí-
vám svíčkou, kytičkou, andělem … a těší mě,
když zjistím, že v tom nejsem sama.
Jedním z nich je i malý pomníček věnovaný
ženám židovským umučeným za 2. sv. války
v blízkosti spodní branky naproti koupališti, kde
se před nedávnem položil jeden z dlažebních
chodníků. Ležící část tohoto pomníčku řemesl-
níkům v práci při pokládání dlažby překážela,
proto byl odložen vedle do trávy. Ovšem chod-
ník je již dobře měsíc dokončený - a odložený
pomníček není stále umístěn na svém původ-
ním místě, moje fyzické síly na to nestačí a vše
působí nedůstojně (když už pominu smutný
fakt, že někomu vadili i ti andělé, které jsem po-
stupně tomuto pomníčku věnovala). Na koho se
obrátit? Za nápravu předem děkuji.

Eva Pakostová

Redakce předala výše zmíněné informace
správě hřbitova a úředníkům z odboru rozvoje
a investic. V dohledné době dojde k nápravě,
návratu pomníku bude předcházet úprava pů-
vodního místa a jeho oprava, s nimiž se již v mi-
nulosti počítalo, ale kvůli omezením spjatým
s průběhem minulého a letošního roku došlo
k pozdržení realizace. Vedení města děkuje
autorce textu za její podnět. -mv-

Litomyšl – Město pro lidi

Lilie – zpravodaj města Litomyšle
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Proč je Dvojka dvojkou?
Nedávno jsem dostala otázku, proč má naše
škola jako logo pastelku ve tvaru dvojky. Tato
otázka mne trošku zaskočila, protože jsem žila
v domnění, že to přece každý ví, ale pak mi
došlo, že veřejnosti dlužíme vysvětlení, neboť
jsme důvody nikdy nikde neprezentovali.
Asi většina lidí dokáže odhadnout, že barevná
pastelka značí pestrost, kreativitu a tvořivost,
kterou se snažíme v dětech podporovat. Ale
s dvojkou je to složitější. Mnozí asi tuší histo-
rické kořeny, ale pro nás je dvojka především
symbolem partnerství a spolupráce. Dva je
vždycky lepší než jeden. 
- Spolu s dětmi tvoříme budoucnost. 
- Spolu s rodiči vytváříme dětem bezpečné zá-

zemí. 
- Spolu s partnerskými školami v zahraničí roz-

víjíme dovednost hovořit cizími jazyky. 

- Spolu poznáváme, objevujeme, tvoříme, nav-
zájem se inspirujeme a obohacujeme. 

- Spolu se smějeme a je nám dobře. 
- Zkrátka SPOLU JSME TA SPRÁVNÁ DVOJKA. 
Takhle to cítíme my – učitelé. Zajímalo mě zá-
roveň, jak vnímají dvojku žáci, proto jsem oslo-
vila dvě naše čerstvé absolventky – Nikču
a Emu – s otázkou, co pro ně znamená dvojka. 
Tady přináším jejich odpověď: „Do školy chodit
musíme, abychom získali základní vzdělání, ale
mezi námi... není to žádný odvaz. Leda že byste
chodili na Dvojku v Litomyšli, tady je to všechno
mnohem zábavnější. Vnitřek školy je pestroba-
revný a tomu odpovídají i aktivity, které škola
nabízí. Rozvíjet se můžete v pohybových, dra-
matických či tvořivých kroužcích, časopise, te-
levizi,…. Na škole získáte pestré zkušenosti
například v nově přistavěných učebnách vyba-
vených moderními technologiemi. Dvojka se za-
pojuje také do mnoha soutěží v různých
oblastech, i tady najdete pestrost. Díky tomu
můžete poznat své slabé i silné stránky, a ty pak
rozvíjet, stejně tak, jako jsme to dělaly my dvě.
Super atmosféra proudí celou školou, jak mezi
učiteli, tak mezi žáky. Učitelé jsou velmi vstřícní
a rádi nám se vším pomůžou. Na Dvojce prostě
na nic nejste sami a my na těch 9 let v ní bu-
deme vzpomínat s úsměvem na tváři.“  

Miroslava Jirečková, Nikola Šplíchalová, 
Ema Mrkvičková

Litomyšlská Univerzita 3. věku - program
zimního semestru 2021/2022
Po minulém semestru, který proběhl z 90 % on-
line, se vracíme k „živým“ programům. Vzhle-
dem k nejistým okolnostem vynecháme
přednáškový cyklus pro velké množství poslu-
chačů a zaměříme se především na interakční
kurzy určené pro menší počet osob. Nabízíme
vám kurzy angličtiny, počítačové gramotnosti,
tvůrčího psaní, jógy, kresby, …
Angličtina pro věčné začátečníky 
-  13. 9. – 15. 11., vždy v pondělí od 8.00 do 9.30
(místo konání městská knihovna)
Angličtina pro středně pokročilé 
- 13. 9. – 15. 11., vždy v pondělí od 10.00 do 11.30
(místo konání městská knihovna)
Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních
jazykových dovedností: konverzace, čtení, po-
slech a psaní se zaměřením na mluvení a správ-
nou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní
zásoba je pozvolna a po menších celcích začle-
něna do každé lekce tak, aby odpovídala probí-
ranému tématu a umožnila studentům novou
látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpů-
sobena zájmům dospělých studentů a začle-
něny jsou také komunikační situace z běžného
života. Hodiny se zpestřují krátkými videi
a hrami.
• Lektor: Bc. Tereza Bořková
• Časová dotace: 10 lekcí po 90 minutách

(20 vyučovacích hodin)
• Cena: 1000 Kč
Nebojte se počítače – začátečníci 
- 14. 9. – 16. 11 vždy v úterý od 8.00 do 9.30 hod.
(místo konání městská knihovna)
Práce s operačními systémy (plocha, okna, pa-
nely, menu, soubory, složky, programy a apli-
kace, správa dat), organizace složek a kam to
ukládat, jak a čím jednoduše psát texty, práce

s textovým editorem, kopírování, vyhledávání,
úprava textu, formátování, rozložení stránky,
příprava tisku, na co si opravdu dát pozor, pro-
fily, účet,   e-mail, schránka, posílání a přijímání
e-mailů,…
Nebojte se počítače - pokročilí - 14. 9. – 16. 11
vždy v úterý od 10.00 do 11.30 hod. (místo ko-
nání městská knihovna)
Prohloubení znalostí ovládání počítače v pro-
středí operačního systému, zabezpečení, sou-
kromí, profily, tvorba hesel, sledování polohy,
prohlížeče, účty, vyhledávače a portály, Google,
Seznam a jejich možnosti, internetové aplikace,
encyklopedie, zdroje, deep fake a pravda na in-
ternetu, jak dostat záznamy do počítače (digi-
tální fotoaparát, telefon, datová média, skener,
internet), nástin úpravy fotografií, …
• Lektor: Mgr. Jaroslav Bauer
• Časová dotace: 8 lekcí po 90 minutách 

(16 vyučovacích hodin)
• Cena: 600 Kč
Kresba – zátiší - 15. 9. – 24. 11. vždy ve středu
od 9.00 do 11.30 hod. – pouze liché týdny (místo
konání městská knihovna)
Zátiší náhodné i naaranžované. Věci každo-
denní potřeby v nevšedních kompozicích.
Kresba tužkou, propiskou, fixou nebo pastelem.
To vše nabídne cyklus seminářů zaměřených
na zdokonalování se v kresebných technikách.
Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Poznej sám sebe prostřednictvím výtvarné
tvorby - 15. 9. – 24. 11. vždy ve středu od 13.00
do 15.30 hod. – pouze liché týdny (místo konání
městská knihovna)
Cyklus seminářů nabídne zážitkové výtvarně
pojaté aktivity vedoucí k prohloubení poznávání
sám sebe, uvolnění emocí v kreativním procesu

a následnou relaxaci. Semináře obsahují prvky
arteterapie.
• Lektor: Mgr. Radka Vejrychová
• Časová dotace: 6 lekcí po 135 minutách (18 vy-

učovacích hodin)
• Cena: 800 Kč
Jemná jóga I – 5. 10. – 7. 12. od 8.30 do 10.00
hod. vždy v úterý (místo konání středisko vol-
ného času)
Jemná jóga II – 5. 10. – 7. 12. od 10.30 do 12.00
hod. vždy v úterý (místo konání středisko vol-
ného času)
Lekce mají nenáročný průběh s pomalým
a klidným cvičením. Začínají celkovým zklidně-
ním a přes průpravné cviky přejdou k jógovým
ásanám a dle možností i k výdrži v dané pozici.
Mezi pozicemi jsou zařazeny krátké pauzy pro
zklidnění. Závěrem každé lekce je delší rela-
xace. Základem cvičení je vědomý pohyb a za-
měření pozornosti k vlastnímu dechovému
rytmu.
• Lektor: Jana Krejzová
• Časová dotace: 10 lekcí po 90 minutách 

(20 vyučovacích hodin)
• Cena: 700 Kč
Píšu, píšeš, píšeme – 7. 10. - 9. 12., vždy ve čtvr-
tek od 9.00 do 11.00 hod. (místo konání městská
knihovna)
Kurz zaměřený na tvůrčí psaní, rozvoj stylistic-
kých dovedností a tvorbu vlastních textů růz-
ného charakteru a účelu. Zaměříme se
i na rozšiřování slovní zásoby, zásady větné
stavby a různé slohové útvary. Naučíme se pra-
covat s jazykovými příručkami. Seminář, kde
zjistíte, že psaní může být velmi zábavné.
• Lektor: Mgr. Dagmar Burdová
• Časová dotace: 8 lekcí po 120 minutách

(16 hodin)
• Cena: 600 Kč
Přihlášky na všechny programy přijímáme na e-
mailu peknikova@knihovna.litomysl.cz, telefo-
nicky na čísle: 461 612068 nebo osobně
v otvírací době Městské knihovny Litomyšl
od 1. 9. do naplnění kapacity.

Iva Pekníková

Projekt pro nadané
žáky II. stupně
Mo(u)drá sova
Od nového školního roku se
na Modré škole rozjíždí nový
projekt. Nabízíme extra pro-
stor žákům, kteří si ze zá-
kladní školy chtějí odnést
něco navíc. Připravili jsme
sedm tematických oblastí cí-
lených nejen na vědomosti
a jejich praktické využití, ale
i na zručnost a fyzickou zdatnost. Připravené
úkoly jsou zaměřené badatelsky a prakticky.
Smyslem je podpořit vnitřní motivaci žáků,
umožnit jim zažít úspěch, prohloubit znalosti
v oblastech, které je zajímají, a získat doved-
nosti, jež využijí ve skutečném životě. Projekt
bude probíhat celoročně s dobrovolnou účastí,
kdy největší odměnou žákům bude jejich osobní
rozvoj.

Terezie Dvořáková, Zuzana Veselíková
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Oslava 
Dnů evropského
dědictví 
11. – 12. září 2021
Milí návštěvníci, přijďte s námi slavit! Zveme vás
k návštěvě všech našich prostor. Navštívit mů-
žete hlavní budovu muzea s aktuálními výsta-
vami a zajímavou expozicí, Rodný byt
B. Smetany mj. se zajímavým klavírem, který
není ovšem jen ke koukání, ale můžete si na něj
zahrát. A nezapomeňte nahlédnout do Portmo-
nea – Musea Josefa Váchala, které vás překvapí
svojí originalitou a novou moderní expozicí.
Vstup zdarma. 
Otevírací doba: Hlavní budova: 9–17 hodin
Portmoneum – Museum Josefa Váchala: sobota
pouze 13–17 hodin, neděle 9–12, 13–17 hodin
Rodný byt B. Smetany: 9–12, 13–17 hodin

Renata Kmošková

Růže pro Algernon
Divadelní spolek Kašpar 17. září od 19.00 hodin
ve Smetanově domě uvede svoji nejúspěšnější
inscenaci, která měla premiéru 10. března v roce
1993. Počet repríz se prozatím ustálil na čísle
868. Jan Potměšil alias Charlie Gordon je mladík
s IQ 68, který má jediný sen: Stát se chytrým.
Drsný a zároveň dojemný příběh o nekonečné
touze člověka překonat sama sebe, ale i o tom,

co všechno potřebujeme k tomu, abychom byli
alespoň na pár chvil v životě šťastni. Předsta-
vení se koná v rámci festivalu Mladá Smetanova
Litomyšl. Vstupenky k dostání on-line
na www.smetanuvdum.cz, prostřednictvím
osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl,
tel.: 461 612 161 nebo v pokladně Smetanova
domu hodinu před akcí. Leoš Krejčí

Litomyšlské dvorky otevřou další nová zákoutí
Letos v termínu 10. – 12. září 2021 proběhne
další ročník Litomyšlských dvorků. V pátek od-
poledne začneme programem Školamyšle
s ochutnávkou kuchařské i výtvarné tvorby
žáků a na radničním dvorku knihovny se nasy-
tíme bohatým programem. Vedle prodeje vyřa-
zených knih a dílny pro děti tu bude k vidění
výstava fotografií Michaely Břicháčkové, budete
si moct zakoupit modrotisky Daniely Martín-
kové, zaposlouchat se do autorského čtení
básní matky a dcery Terezy Brázdové a Heleny
Klůsové a poté se i zavlnit do rytmu folku s ka-
pelou Bachadring. Zahrada Augustovy tiskárny
se do noci roztančí reprodukovanou hudbou
v rytmu jazzu a swingu a mezitím program do-
plní klavírní koncert Martiny Plockové v komor-
ním prostředí dvorku domu U Rytířů, na který
naváže koncert lázeňských litomyšlských Švi-
háků na dvorku U Mydláře.
Sobota tradičně začne na dvorku Pekla, kde
můžete najít na sebe ledacos, co ve vašem šat-
níku dosud chybělo. Před polednem si na za-
hradě Augustovy tiskárny připomeneme
s Pavlínou Štorkovou, členkou Činohry Národ-
ního divadla, výročí 160 let od pobytu Boženy

Němcové v Litomyšli. Herečka bude číst z auto-
rčiny tvorby. Odpolední program začneme v Re-
staurantu Underground se světovými covery
v podání kapely Veronique & Open band. Zklid-
nění nám přinese dvorek 2ar(t) se skupinou
POEZIE 20XX s texty místních básníků. Poezie
zazní i na novém dvorku na Vodních valech, kde
své překlady básní britské autorky Carol Ann
Duffy přečte Sylva Ficová. Podvečerní koncertní
linku započne hudebník z kapely Dirty Old Dog
Tomm Procházka na dvorku U Mydláře a v Ha-
vran Steak Baru na něj naváže kapela La Mi-
móza se svými šansony, jazzem i blues. Noční
atmosféra dopomůže setkání s Tomášem Jireč-
kem a jeho Černou hodinkou, kde nás v prosto-
rách zahrady 2ar(t) zasvětí do vypravěčského
řemesla.
Poslední den nás také neochudí o bohatý pro-
gram. Neděle začne na dvorku U Kuděje výsta-
vou Exlibris Aleny Antonové a následně
propukne hlavní program ve Váchalově ulici.
Čeká nás pohádkové divadlo litomyšlského di-
vadelního spolku Myšli, výtvarná dílna s Anyou
a Kamilem Kopeckými, klauniádová smršť v po-
dání Paleťáků a nakonec koncert Jany a Ivy Vě-

Poetický dvoreček
V rámci Litomyšlských dvorků pořádá knihovna
v pátek 10. 9. Poetický dvoreček. Od 14.00
do 20.00 si můžete prohlédnout výstavu foto-
grafií Michaely Břicháčkové, která se ve svém
volnu věnuje rodinnému, svatebnímu a portrét-
nímu umění. Současně bude probíhat prodejní
výstava modrotisků od textilní výtvarnice Dani-
ely Martiníkové, která žije a tvoří v Litomyšli.
Ve své umělecké činnosti se věnuje tkaní
na ručním tkalcovském stavu a také tvorbě mo-
drotisků. Spolupracuje s dílnou v Olešnici a vy-
tváří nadčasové textilie.   
Od 14.30 do 16.00 bude pro malé i velké připra-
vena výtvarná dílna. Každý si může vytvořit de-
korace ze starých knih nebo si vyzkoušet
zvířátkové ilustrace k básničkám. 
Od 16.00 do 16.45 bude Tereza Brázdová reci-
tovat básně své maminky Heleny Klůsové za
hudebního doprovodu Jiřiny Macháčkové. Poe-

zie a próza Heleny Klůsové byla oceněna v lite-
rárních soutěžích města Žatce. Od r. 2009 žije
a tvoří v Litomyšli, spolupracuje s naší knihov-
nou, která prezentuje její tvorbu. Tereza Bráz-
dová odešla od archeologie do médií, pracuje
v televizi a rozhlase. Podporuje tvorbu své ma-
minky a její básně vydala ve sbírce Vánoce
a v publikaci Domov. Jiřina Macháčková učí
na místní ZUŠ B. Smetany hru na kytaru a spo-
lupracuje na přípravě hudebních večerů a pro-
gramů spojených s hudbou.
Po celou dobu akce jsou k dispozici knihy z pro-
jektu „Najdi, přečti, předej“. Od 17.00 do 20.00
nám přijde zahrát již tradičně kapela Bacha-
dring. 
Děkujeme, že přijdete podpořit naše umělce
a užít si příjemné chvíle s výtvarným uměním,
poezií a hudbou.

Romana Dubjáková

Umění komunikace
aneb jak budovat
zdravější vztahy
Skautský institut v Litomyšli Vás zve na seminář
o komunikaci a mezilidských vztazích. Budeme
se bavit, jak správně komunikovat s druhými, co
na našem vystupování vůči okolí zlepšit a jak
dál budovat vztahy, aby byly zdravější a hlubší.
Seminář bude interaktivní, naučíte se zde mimo
jiné techniku aktivní konstruktivní komunikace.
Seminářem bude provázet Ing. Tomáš Rygl. Tě-
šíme se na Vás v pátek 10. září v 18.00 hodin
v Novém kostele v Litomyšli. Frenky Střasák

Je to už 160 let!
Vzpomínka na
Boženu Němcovou
Letos na podzim uplyne 160 let od pobytu Bo-
ženy Němcové v Litomyšli, kam přijela za tiska-
řem Antonínem Augustou, aby společně
připravili vydání jejích Sebraných spisů. Něm-
cová přijela do Litomyšle 12. září a my si tuto vý-
znamnou kapitolu v dějinách Litomyšle
i Augustovy tiskárny budeme připomínat v so-
botu 11. září. Jednak jednodenní výstavou v pro-
storách Augustovy tiskárny, jednak v zahradě
u Augustovy tiskárny, kde bude od 11 hod. číst
dílo i dopisy Boženy Němcové Pavlína Štorková,
členka Činohry Národního divadla. Vstup na obě
akce je zdarma a tímto vás na ně srdečně
zveme. Michal Šimek, 
    Muzejní spolek Augustova tiskárna

nečkových. V nedělní podvečer završí celý pro-
gram na dvorku U Kuděje Zdeněk Bína, front-
man kapely minut123minut. 
S tímto programem se zapojujeme ke Dni ote-
vřených dveří památek, které se konají každý
rok vždy druhý víkend v září. Těšíme se, že nám
i letos pomůžete zaplnit litomyšlské dvorky!
Vstup na všechny akce je zdarma. Více info
na facebook.com/litomyslskedvorky

Tereza Jiroušková

Alpateam – premiéra
Ve čtvrtek 23. září se v Litomyšli v kině Sokol
(Nerudova 83, 570 01 Litomyšl) od 17 hodin
uskuteční premiéra výukového filmu Nejlepší
kamarád (35 min), který vznikl v rámci projektu
Alpateam. Projekt se zaobírá dnešní problema-
tikou mezilidských vztahů se zaměřením na ši-
kanu a kyberšikanu. Program zahájí David
Kraus a legendární kapela 3045 Mám tě rád
Maruško, poté bude následovat promítání filmu

a nakonec debata s herci (Radim Fiala, Jana
Bernášková, Marek Salvet, Daniel Rowland atd.)
Srdečně zveme celou veřejnost! Kapacita je
omezená, proto prosíme v případě zájmu o re-
zervování si místa buď na e-mail filipalpa-
team@gmail.com nebo na tel. čísle 605 783 117.
Vstupné je dobrovolné. Srdečně zveme celou
veřejnost a těšíme se na Vás!

Štěpán Hartl



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

1. 9. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
3. 9. Pá 19.00 Jiří Šlupka Svěrák a skupina Nejenblues - koncert, zdarma • před Portmoneem – Museem Josefa Váchala tel. 734 541 323 

20.00 Noční komentovaná prohlídka chrámu - včetně projekce Metropolia J. Nepraše • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
22.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

4. 9. So 9.30 - 12.00 Výtvarná dílna: Kyanotypie - výtvarná dílna s Veronikou Bromovou, 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 653 488
10.00 - 22.00 Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností - zdarma • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
10.00 - 15.00 Snídaně v trávě - občerstvení zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou • park u Smetanova domu tel. 461 613 239
13.00 - 22.00 4. Litomyšlská spacák párty - pohodové sobotní odpoledne pro celé rodiny • park u Smetanova domu
14.00 Do všech koutů návrší - prohlídka revitalizovaných budov a míst, kam běžný turista nemůže • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444 
14.30 Křest leporela Rýmánky Jany Andrlíkové - za přítomnosti autorky a ilustrátorů • městská knihovna - radniční dvorek tel. 461 612 068
15.00 Slavnostní odhalení pamětní desky Ladislava Horáčka na Portmoneu - vystoupí ochotnický spolek Filigrán  tel. 734 541 323 
16.00 Překvapení se zvířátky - loutkové divadlo Jany Paulové • městská knihovna - radniční dvorek tel. 461 612 068 
17.00 Krvavý román - promítání dokumentu o osudech Ladislava Horáčka s doprovodem Terezy Brázdové • Portmoneum tel. 734 541 323
19.00 Countrymeni - grilovačka s muzikou • Hospoda Na Výsluní tel. 776 233 329
19.00 Naplno Band - revival Petra Spáleného - koncert • FotbalPark tel. 777 822 183
20.00 Noční komentovaná prohlídka chrámu - včetně projekce Metropolia Jakuba Nepraše • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
22.00 Lázeňská afterpárty - djs Magdida • Music club Kotelna tel. 776 278 519

5. 9. Ne 11.00 - 15.00 Sousedská husička pod širým nebem - společně servírovaný oběd s hudbou a soutěží o nejlepší pecen chleba • Smetanovo náměstí
8. 9. St 17.00 - 19.00 Podpora znalostních kapacit - Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., workshop s rodiči • Zámecké návrší tel. 461 653 350

19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
10. 9. Pá 13.00 - 17.00 LD: Podzimní dílna - vlastnoručně připravené dobroty i výtvarná dílna od žáků a učitelů Školamyšle • ZŠ Školamyšl tel. 774 500 580 

14.00 - 20.00 LD: Výstava, prodej vyřazených knih a Najdi přečti předej - foto M. Břicháčkové a modrotisky D. Martiníkové • měst. knihovna 
14.30 - 16.00 LD: Výtvarná dílna pro malé i velké - bohatý program knihovny pro rodiny • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068 
16.00 Procházka (s) městem: Litomyšl - bydlení III - prohlídka města s průvodcem, zdarma • sraz před budovou bývalého DPS (J. E. Purkyně
16.00 LD: Matka a dcera - T. Brázdová čte básně své maminky H. Klůsové, hudební doprovod J. Macháčková • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Do všech koutů návrší - prohlídka míst na návrší, kam turista běžně nemůže • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
17.00 - 20.00 LD: Bachadring - s kytarou v rukou a folkem v srdci hrají už snad odjakživa • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068 
17.30 LD: Večer s galerií: Koncert Martiny Plockové - klavírní koncert, 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 653 488
18.00 Umění komunikace aneb jak budovat zdravější vztahy - seminář s Ing. Tomášem Ryglem • Nový kostel sboru Církve bratrské
18.00 LD: Jazz & Swing - zatančete si nebo si odpočiňte při poslechu jazzu a swingu • Šantovo nám. tel. 461 614 900
20.00 Houpací koně ve třech - koncert + afterpárty • Music club Kotelna tel. 776 278 519
20.30 LD: Šviháci - Václav Boštík a Radek Klusoň (harmoniky) a Petr Vymazal (kontrabas) • dvorek Vinárny U Mydláře tel. 461 616 746 
22.00 Noční prohlídka chrámu - komentovaná prohlídka v noční atmosféře se světelnými instalacemi • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444 

11. 9. So 8.00 - 11.00 Bleší trhy a Větrání šatníků - charitativní trh pro všechny, více na info@generace89.cz • Toulovcovo nám.
10.00 - 15.00 LD: Najdi (na) sebe a koncert Jakuba Drymla - tradiční bazar nejen oblečení, tentokrát i za poslechu hudby • Bowling bar Peklo  
10.00 - 16.00 Stavebně-historické prohlídky - v bývalém paláci Kostků z Postupic, 180 Kč • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067
10, 11, 14.00 Smetanův dům, jak ho neznáte - komentované prohlídky zákulisí • Smetanův dům tel. 461 613 239
10, 11.30, 13.00 Komentovaná prohlídka - s možností zhlédnutí fillmu o historii školy • I. ZŠ Zámecká tel. 461 612 385 
11.00 LD: Božena Němcová live! - Pavlína Štorková přečte dílo i dopisy Boženy Němcové • Šantovo nám.
12.00 16. Fish Fest - oblíbené rybí hody open air s hudbou (Věneband a Machos Burritos) • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
15.00 LD: Veronique & Open band - covery Janis Joplin, Selah Sue, Amy Winehouse a dalších • dvorek Restaurantu Underground tel. 792 320 136
16.00 Komentovaná prohlídka výstavy Tváře: Duchovní tváře - provází R.D. PhDr. Radek Martinek, Ph.D. • Kostel Povýšení sv. Kříže
16.00 LD: Poezie 20XX - literárně-hudební performance skupiny básníků z Litomyšle a okolí • Zenová zahrada architekta Josefa Pleskota 2ar(t)
17.00 LD: S. Ficová: básně Carol Ann Duffy - řádky o ženách slavných osobností, mytologických bytostí a pohádkových tvorů • dvorek na Valech
18.00 LD: Tomm Procházka - koncert frontmana skupiny Dirty Old Dogs (alternativní rock) • dvorek Vinárny U Mydláře tel. 461 616 746
19.30 LD: La Mimóza - šansony, jazz i blues • Café Steak Bar Havran - dvorek tel. 773 069 760
21.00 LD: Černá hodinka - staňte se divákem a zároveň i aktérem večera s Tomášem Jirečkem • Zenová zahrada architekta Josefa Pleskota 2ar(t)
22.00 Noční prohlídka chrámu - komentovaná prohlídka v noční atmosféře se světelnými instalacemi • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
22.00 Groove / Miquel a Dj Yoppa Parrot - house & tech house night • Music club Kotelna tel. 776 278 519

12. 9. Ne 10.00 - 21.00 LD: Dvě výstavy - grafické práce Aleny Antonové (Exlibris), literární poezie Robina Kunce • dvorek U Kuděje (ul. B. Němcové)
13.00 - 13.20 LD: Divadelní spolek Myšli: Pohádky - dvojice krátkých, vtipných a absurdních pohádek od E. Staré a M. Macourka. • Váchalova ulice
13.00, 15.00 Kino Sokol, jak ho neznáte - komentované prohlídky zákulisí • Kino Sokol
13.30 - 14.30 LD: Magická studánka - výtvarná dílna s Anyou Kopeckou a Kamilem Kopeckým • Galerie 1ar(t) - park
14.00 - 15.00 LD: Klauniáda Paleťáků - paleťáci se promění v opravdové klauny • Váchalova ulice
15.15 LD: Jana a Iva Věnečkovi - litomyšlská houslistka a klavíristka roztančí ulici se svými autorskými písněmi • Váchalova ulice
18.30 LD: Zdeněk Bína - sólový koncert frontmana kapely minus123minut • dvorek U Kuděje (ul. B. Němcové)
20.30 - 21.00 LD: Oživlá zahrada - setkání mezi tmou oživlými výtvory z odpolední výtvarné dílny • Galerie 1ar(t) - park

14. 9. Út 13.00 - 16.00 Deskohraní - pouze za příznivého počasí • městská knihovna radniční dvorek tel. 461 612 068 
18.00 Jan Rak: Tady a teď z pohledu kvantové fyziky - přednáška předního českého vědce, 350 Kč • Zámecké návrší tel. 605 147 812

16. 9. Čt 10.30 MSL: Povídání o pejskovi a kočičce - představení pro MŠ uvádí Nezávislá divadelní scéna SemTamFór • Smetanův dům
17.00 Listiny litomyšlského biskupství a kapituly - zahájení výstavy společně s přednáškou Mgr. Vojtěcha Večeře • okresní archiv
19.00 Maok - hudba vnitřních světů - koncert, 300 Kč předprodej / 350 Kč na místě • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 605 147 812

17. 9. Pá 10.00 MSL: Miloš Vacík: Rytmy světa - interaktivní workshop pro studenty středních škol • Smetanův dům
19.00 MSL: Růže pro Algernon - tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý, 330 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
20.00 Chinaski - Léto pod širým nebem 2021 - koncert, areál otevřen od 17.00, předkapely od 17.30, vstupné 600 Kč • I. zámecké nádvoří
20.00 Vladivojna La Chia & Terezie Kovalová - koncert + afterpárty • Music club Kotelna tel. 776 278 519



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Čt, Pá, So  2., 3., 4. 9.  Zátopek - film ČR, drama/životopisný, 130 min, 130 Kč
Ne  5. 9.  Bistro Ramen - film Francie/Japonsko, drama, 90 min, 100 Kč
Út, St, Čt  7., 8., 9. 9.  After: Tajemství - film USA, romantický/drama, 100 min, titulky (Út), dabing (St, Čt), 130 Kč
Čt  9. 9. od 17.00  Promítání pro seniory: Havel - film ČR, drama/životopisný, 105 min, 70 Kč
Pá, So 10., 11. 9.  Večírek - film ČR, komedie, 90 min, 120 Kč
Ne 12. 9.  Marco - film Dánsko, drama/krimi, 125 min, titulky, 100 Kč
Út, St 14., 15. 9.  Shang-chi a legenda o deseti prstenech - film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 130 min, titulky (Út), dabing (St), 120 Kč
Čt 16. 9.  Zákon lásky - film ČR, dokumentární, 90 min, 100 Kč
Pá, So 17., 18. 9.  Prvok, Šampón, Tečka a Karel - film ČR, komedie, 120 min, 130 Kč
Ne 19. 9.  Okupace - film ČR, drama, 100 min, 110 Kč
Út 21. 9.  Zelený rytíř - film USA/Irsko, drama/fantasy/dobrodružný, 130 min, titulky, 120 Kč
St 22. 9.  Zhoubné zlo - film USA, horor/thriller/mysteriózní, 110 min, titulky, 130 Kč
Čt 23. 9. od 17.00  Premiéra: Nejlepší kamarád - film ČR, drama, 33 min, následuje doprovodný program, vstupné dobrovolné (omezená kapacita!) 
Pá, So, Ne 24., 25., 26. 9. Zbožňovaný - film ČR, komedie/drama, 100 min, 130 Kč 
Út, St 28., 29. 9.  Jedině Tereza - film ČR, romantický/komedie, 100 min, 130 Kč
Čt 30. 9.  Cesta domů - film ČR , romantický/komedie, 95 min, 120 Kč
Pá, So, Ne 1., 2., 3. 10.  Není čas zemřít - film USA/VB, akční/krimi/drama/thriller, 160 min, 140 Kč 

17. 9. Pá 21.00 MSL: Obrazy Ondřeje Maška - vernisáž výstavy na chodbě • Smetanův dům
21.21 MSL: Prezentace Face2Art - autorská čtení, koncert autorských skladeb a prezentace choreografií • Smetanův dům - malý sál
22.00 MSL: Půlnoční meloun - koncert jazzrockové kapely • Smetanův dům - malý sál

18. 9. So 8.00 - 17.00 Starodávný jarmark - tradiční řemeslné trhy, občerstvení, reprodukovaná hudba • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
10.00 - 13.30 MSL: Pall Mall Art - hudební vystoupení, autorská čtení, divadelní inscenace, taneční vystoupení • Smetanův dům a okolí
14.00 - 16.00 MSL: Zahradní slavnost - hudební a taneční vystoupení • Klášterní zahrady
16.30 - 18.00 MSL: Hana Robinson - koncert skladatelky a zpěvačky • Smetanův dům
20.00 MSL: Festivalový ples - kostýmovaný ples účastníků festivalu Mladá Smetanova Litomyšl, hraje Petra Ernyei Quartet • Smetanův dům
22.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík • Music club Kotelna tel. 776 278 519

19. 9. Ne 10.00 MSL: Klasika vs. Jazz - zábavný hudební pořad • Smetanův dům
12.00 MSL: Zlatý hřebík - humorné vystoupení animátorsko-lektorského týmu Hudební mládeže • Smetanův dům
13.00 Nedělní odpoledne o dopravě - eletrokola, elektroauta, hry pro děti • hřiště Na Žabárně v Nedošíně

20. 9. Po 8.00 - 14.00 Bezpečnost silničního provozu pro děti - přednášky • Středisko volného času tel. 461 615 270
14.00 O bezpečnosti silničního provozu pro seniory - přednášky • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
16.00 Litomyšl biskupská - procházka po Litomyšli s průvodcem • sraz u okresního archivu tel. 461 614 810
16.00 Férový piknik - možnost získat základní informace o fair trade, drobné hry pro děti, minifestiválek deskových her • Klášterní zahrady

21. 9. Út 8.00 - 14.00 Bezpečnost silničního provozu pro děti - přednášky • Středisko volného času tel. 461 615 270
9.00 - 17.00 Marketa Art Angels - osobní konzultace • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 
13.00 - 16.00 Deskohraní - pouze za příznivého počasí • městská knihovna - radniční dvorek tel. 461 612 068
14.00 O bezpečnosti silničního provozu pro seniory - přednášky • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

22. 9. St 18.00 Noc literatury - letos se bude číst na několika místech jednoho magického domu • v Portmoneu - Museu Josefa Váchala tel. 734 541 323
18.30 Proč se lidé v Čechách nezajímají o víru - přednáška Josefa Prokeše • kostel Povýšení sv. Kříže - sál proboštství tel. 724 704 977
19.00 Etiketa není věda - dvouhodinová one man show mistra etikety Ladislava Špačka, 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

23. 9. Čt 16.00 Květinová show - tentokrát na téma 90. založení Zoo Praha, zdarma • Klášterní zahrady tel. 464 603 111
19.00 575. LHV: Slavné filmové melodie v klavírních proměnách - litomyšlský hudební večer, 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
19.00 Jedlinský & Fischer Duo - koncert akordeonisty Jakuba Jedlinského a houslisty Pavla Fischera, world music • gymnázium - aula

24. 9. Pá 9.00 - 17.00 Větrání charitního šatníku - oblečení, tašky, boty, ložní prádlo, hračky, potřeby do domácnosti a další • na plácku před Lidovým domem 
19.00 Aoi Trio - koncert japonského klavírního tria v rámci festivalu Mladá Praha • zámecké divadélko tel. 461 612 575
20.00 Midi lidi - koncert + afterpárty • Music club Kotelna tel. 776 278 519

25. 9. So 22.00 Back To Dance - dj Jerry Jezz  • Music club Kotelna tel. 776 278 519
30. 9. Čt 18.00 Pjér La Šé'z - Zítřejší zodpovědnost - beseda s psychoterapeutem, 300 Kč předprodej / 350 Kč na místě • Zámecké návrší
1. 10. Pá 16.00 Procházka (s) městem: Litomyšl - prohlídka s průvodcem, zdarma • sraz na mostě před Smetanovým domem tel. 461 653 488 

17.00 Inspirace Bohuslavem Reynkem - grafická technika tzv. suché jehly, 400 Kč, přihlášky předem  • Portmoneum tel. 734 541 323
19.00 Madame Rubinstein - abonentní představení, 320-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 Metropolia Jakuba Nepraše - projekce animace na kopuli chrámu, úvodní slovo M. Zuzaňáková • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
20.00 United Flavour - koncert + afterpárty • Music club Kotelna tel. 776 278 519

2. 10. So 10.00 Výtvarná dílna: Navrhni si své město - architektonický workshop pro rodiny s dětmi • dům U Rytířů tel. 461 653 488
11.00 - 17.00 Výstava hub - výstava • Cvičební sál Veselka tel. 775 998 866
22.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf • Music club Kotelna tel. 776 278 519

3. 10. Ne 14.00 L. Horáček: Prezidentské projevy V. Havla - setkání s A. Freimanovou, editorkou prvních vydání projevů V. Havla • zámecký pivovar
15.00 J. Boštík: Mladočovské Jericho - uvedení knižního vydání svébytné kroniky kolektivizace jedné vesnice na Litomyšlsku • zámecký pivovar
15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou: Cestujeme za zvířátky - pro děti, 180 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
16.00 Ondřej Němec: Václav Havel 1976-2011 - vernisáž výstavy fotografií Ondřeje Němce •  výstavní sál zámeckého pivovaru
17.30 Václav Havel - architektura a urbanismus - debata Michaela Žantovského a jeho hostů o obyvatelném světě • zámecká jízdárna   
19.30 Václav Havel: Protest - inscenace jednoaktovky Václava Havla v podání legendárního Divadla na tahu • zámecká jízdárna
21.30 Jáchym Topol: Až po desátý - autorské čtení z dosud nevydaných textů •  univerzitní knihovna v piaristické koleji

4. 10. Po 8.30 - 16.30 Prodej vyřazených knih • před městskopu knihovnou tel. 461 612 068
10.00 Havel není pruda! - workshop o lidských právech, občanské společnosti a V. Havlovi, vedený Bárou Grečnerovou • výstavní sál zám. pivovaru
13.00 Václav Havel tady a teď - debata s Michaelem Žantovským, ředitelem Knihovny Václava Havla • zámecká jízdárna

7. 10. Čt 17.00 Kočka a její cesta dějinami - přednáška Marie Mackové• Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
19.00 578. LHV: Ve znamení opery - koncert Matyáše Nováka, 250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

Vysvětlivky: LD - festival Litomyšlské dvorky 2021, LHV - Litomyšlské hudební večery, MSL - festival Mladá Smetanova Litomyšl 2021
Upozornění: Vzhledem k aktuální situaci ohledně covid-19 doporučujeme termín konání kulturní akce ověřit u pořadatele!

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



4. - 5. 9. Mint Market Litomyšl - trhy s nezávislou módou, designem a dobrým jídlem • Toulovcovo nám. • So 10.00-18.00, Ne 10.00-15.00
10. - 12. 9. Dny otevřených dveří památek v Litomyšli 2021 - zdarma nebo za výhodné vstupné můžete navštívit vybrané památky
10. - 12. 9. Litomyšlské dvorky 2021 - v průběhu těchto dnů ožijí některé dvory a dvorky v historickém jádru města Litomyšl
10. - 16. 9. Dny španělské kuchyně - přijďte ochutnat • restaurace Bohém v Hotelu Aplaus • 11.00
16. 9. - 19. 9. Mladá Smetanova Litomyšl 2021 – hudební festival, program na www.hudebnimladez.cz
25. 9. - 28. 9. Svatováclavské menu - kachní speciality • Minipivovar Veselka • 11.00-21.00
16. - 17. 9., 20. - 22. 9. Den bez aut ve Váchalově ulici - vystoupení dětí ze základní umělecké školy • vždy od 15.00 do 16.00 
16. - 17. 9., 20. - 22. 9. Dojdi na náměstí a zahraj si s fotbalisty - vyhrazený pruh, ve všední dny od 15.30 do 17.00 • Smetanovo náměstí
16. - 17. 9., 20. - 22. 9. Dojdi na náměstí a zahraj si s basketbalisty - vyhrazený pruh, ve všední dny od 15.00 do 17.00 • Smetanovo náměstí
16. - 22. 9. Vycházková hra SVČ - procházejte se po městě a vyhrajte zajímavé ceny • brožura k dostání na školách, v IC, SVČ a v hlavní budově MÚ
2. 10. - 3. 10. Houby na talíři - pochoutky z hub • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00 - 21.00

VÍCEDENNÍ AKCE

VÝSTAVY
11. - 12. 9. Prodejní výstava drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva - výstava • chovatelský areál na ul. T. G. Masaryka • So 8-17, Ne 8-14
17. 9. -  15. 10. Listiny litomyšlského biskupství a kapituly - výstava archivní kulturní památky • Státní okresní archiv • Po,St 8-17 a Út, Čt, Pá 8-13
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 • Út – Ne 9–12, 13-17
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 26. 9.                              Jaroslav Plocek: Vítejte na vernisáži! - výstava fotografií • Galerie Pakosta (StreetGallery)
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 13–17do 2.
do 2. 2. ´22                          Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofská historie - výstava k 170. výročí narození Aloise Jiráska • Regionální muzeum v Litomyšli • Út – Ne 9–12, 13-17

4. - 5. 9.       So, Ne       11.00                  Atletika: Mistrovství ČR veteránů ve vícebojích - atletické závody • Městský stadion Černá hora
9. - 12. 9.      Čt - Ne                          Parkur: Velká cena Litomyšle 2021 - parkurové skákání, 11. kolo Českého skokového poháru • Jízdárna Suchá
11. 9.            So          9.30               Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Hradec nad Svitavou - mistrovské utkání okresního přeboru starších žáků • stadion Černá hora
11. 9.            So              13.15                   Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. SK Pardubičky - mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
11. 9.                So              16.00                 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. SK Pardubičky - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
16. 9.          Čt           15.00             Atletika: Krajský přebor družstev mladšího žactva - 4. kolo • Městský stadion Černá hora
19. 9.               Ne             10.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Opatov - mistrovské utkání okresního přeboru mladších žáků • Městský stadion Černá hora
19. 9.               Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Choceň – přátelské utkání mužů • Krytý zimní stadion
22. 9.              St              15.00                 Atletika: Krajský přebor družstev atletických přípravek - 4. kolo • Městský stadion Černá hora
25. 9.              So              9.30                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Sokol Borová - mistrovské utkání okresního přeboru starších žáků • stadion Černá hora
25. 9.              So              15.30                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. FK Spartak Choceň - utkání Krajského přeboru mužů • stadion Černá hora
26. 9.              Ne             10.00                 Atletika: Krajský přebor družstev mladšího žactva - finále • Městský stadion Černá hora
2. 10.               So              10.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Sokol Městečko Trnávka - utkání okresního přeboru mladších žáků • Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM

 Koupaliště a Městský bazén, tel.: 461 315 011 
Koupaliště otevřeno dle počasí.
Od 30. 8. je otevřen krytý bazén.
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, rezervace na tel. 724 033 548
Rozvrh lekcí: www.stratilek.cz/spinning

SPORT, CVIČENÍ

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

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

Nabídka infocentra: předprodej vstupenek na kulturní i sportovní akce v síti Ticketmaster, Ticketstream, Ticketportal, TicketLive a Colos-
seum. Internet, kopírování, skenování, laminování a kroužková vazba.

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

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  4., 5. 9.  Mimi šéf: Rodinný podnik - film USA, animovaný/rodinný/komedie, 110 min, 130 Kč
So, Ne 11., 12. 9.  Ainbo: Hrdinka pralesa - film Peru/NL, animovaný/komedie/rodinný/dobrodružný, 85 min, 120 Kč
So, Ne 18., 19. 9.  Gump: Pes, který naučil lidi žít - film ČR, rodinný, 90 min, 100 Kč
So, Ne 25., 26. 9.  Dračí země - film USA/Kanada, animovaný/rodinný/dobrodružný, 90 min, 100 Kč



DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ PAMÁTEK 
 V LITOMYŠLI 2021

PÁTEK 
10. ZÁŘÍ

SOBOTA 
11. ZÁŘÍ

NEDĚLE 
12. ZÁŘÍ

ZDARMA NEBO 
ZA VÝHODNÉ 
VSTUPNÉ 
MŮŽETE 
NAVŠTÍVIT

13.00–22.00 / různá místa ve městě 

LITOMYŠLSKÉ DVORKY 
dvorky v centru města ožívají uměním  
 
16.00 /  
Městská galerie v domě U Rytířů 

PROCHÁZKA (S) MĚSTEM /  
BYDLENÍ V LITOMYŠLI III 
sraz před budovou bývalého  
Domu s pečovatelskou službou  
(J. E. Purkyně 1150) 
 
17.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 

DO VŠECH KOUTŮ NÁVRŠÍ* 
Prohlídka míst na zámeckém návrší, 
kam turista běžně nemůže, 
doporučená rezervace na  
helena.hendrych@zamecke-navrsi.cz 
 
17.30 / 
Městská galerie v domě U Rytířů 

VEČER S GALERIÍ:  
KONCERT MARTINY PLOCKOVÉ 

  

18.00–21.30 /  
zahrada u Augustovy tiskárny 

JAZZ & SWING 
Přijďte si zatančit či odpočinout!  
 
22.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU* 
komentovaná prohlídka v noční  
atmosféře se světelnými instalacemi  

 

8.00–11.00 / Toulovcovo náměstí 

BLEŠÍ TRHY  
A VĚTRÁNÍ ŠATNÍKŮ 
 
10.00–16.00 / zámek Litomyšl  

STAVEBNĚ-HISTORICKÉ  
PROHLÍDKY  
v bývalém paláci Kostků z Postupic. 
Při zakoupení vstupenky za 180 Kč 
vstup na zámeckou věž zdarma  
 
10.00–22.00 / různá místa ve městě  

LITOMYŠLSKÉ DVORKY 
dvorky v centru města ožívají uměním  
 
10.00, 11.00, 14.00 /  
Smetanův dům Litomyšl 

SMETANŮV DŮM,  
JAK HO NEZNÁTE  
komentované prohlídky zákulisí 
 
10.00, 11.30, 13.00 / I. ZŠ Zámecká 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
s možností zhlédnutí filmu  
o historii školy 
 
12.00–23.00 /  
Sportovní areál za Sokolovnou 

16. FISH FEST 
rybí hody a hudební festival 
po celý den budou hrát kapely  
Machos Burritos a další 
 
16.00 / kostel Povýšení sv. Kříže  

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY TVÁŘE 
s autorem výstavy 
 
22.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU* 
komentovaná prohlídka v noční  
atmosféře se světelnými instalacemi 

AUGUSTOVA TISKÁRNA – 
HLAVNÍ VSTUP 
So 10.00–18.00   
Je to už 160 let! Božena Němcová  
v Litomyšli – jednodenní výstava  

 
AUGUSTOVA TISKÁRNA –  
VSTUP Z KOSTELNÍ ULIČKY 
So, Ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00
Barevné stopy ateliéru ZUŠ 
– přijďte se podívat na práce žáků 
výtvarného oboru ZUŠ  
Bedřicha Smetany 
 

ČERVENÁ VĚŽ 
So, Ne 10.00–17.00 
výstava prací studentů a vyhlídka 
na město 
  

GALERIE MIROSLAVA KUBÍKA 
Pá–Ne 10.00–17.00  
Eva Klementová a Olbram Zoubek /  
Lidská důstojnost 
 

GALERIE SOFIA  
ANTIK HOTEL SOFIA 
Pá–Ne 10.00–16.00 
Výstava: Jindřich Pevný: 60 
(je-li zavřeno, zvoňte) 
 

GALERIE ZDENĚK SKLENÁŘ / 
1ar(t) A 2ar(t) 
druhý nejmenší soukromý veřejně  
přístupný park na světě se studánkou  
V. Ciglera a zenová zahrada architekta 
Josefa Pleskota  
 

GYMNÁZIUM A. JIRÁSKA 
So 9.00–16.00 – vyhlídková věž 
 

HUSŮV SBOR  
So 10.00–18.00
prohlídka budovy sboru, výstava  
historických kočárků, kolébek a postýlek 
 

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 
So 10.00–17.30, Ne 13.00–17.30 
Tváře. Duchovní tváře: Neznámé  
portréty litomyšlské děkanské galerie  
– výstava nejstarší části portrétní  
galerie litomyšlských děkanů a proboštů 
 

MĚSTSKÁ GALERIE LITOMYŠL 
V DOMĚ U RYTÍŘŮ* 
Pá–Ne 10.00–12.00, 13.00–17.00 
Veronika Šrek Bromová /  
Časy mezi Časy – výstava současné 
multimediální umělkyně 
 
 

MĚSTSKÁ OBRAZÁRNA* 
Pá–Ne 10.00–12.00, 13.00–17.00 
II. patro zámku / špičková malířská díla 
19. a 20. století ze sbírek  
Městské galerie 
Nový doprovodný program pro děti 
 

PIARISTICKÁ KOLEJ 
So, Ne 10.00–17.00  
Výstava prací studentů  
Fakulty restaurování 
 

PORTMONEUM  
– MUSEUM JOSEFA VÁCHALA 
So 13.00–17.00 
Ne 9.00–12.00, 13.00–17.00 
nástěnné malby a vyřezávaný nábytek 
Josefa Váchala, nová expozice  
s videomappingem, na zahradě  
Camera obscura Aleše Hvízdala 
a Marka Volfa, výstava Recyklace.  
Oldřich Hamera, pocta Josefu Váchalovi 
a dalším outsiderům českého  
výtvarného umění 
    

REGIONÁLNÍ MUZEUM 
So, Ne 9.00–12.00, 13.00–17.00 
Dětská herna, expozice Litomyšl  
– město kultury a vzdělanosti, výstava 
Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofská  
historie, výstava Dracula a ti druzí   
 
RODNÝ BYT B. SMETANY 
So, Ne 9.00–12.00, 13.00–17.00  
Expozice představuje domácnost  
Smetanových v době narození  
B. Smetany, hravé programy Račte 
vstoupit a Muzicírování s Bedříškem.   
 
ZÁMECKÉ SKLEPENÍ* 
So, Ne 10.00–17.00   
50% sleva na vstupné 
Sochy Olbrama Zoubka,  
Srdce pro Václava Havla 
 

ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ 
Pá–Ne 10.00–18.00 
Litomyšlení – dětský program 
 

ZÁMEK LITOMYŠL* 
So 9.00–16.00 
Mimořádné zpřístupnění věže zámku / 
50 Kč  Zvou vás město Litomyšl,  

Smetanův dům, Regionální muzeum 
v Litomyšli, Zámecké návrší,  
Městská galerie a další správci  
památkových objektů.  
Dny evropského dědictví  
a Dny otevřených dveří památek  
pořádá Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska.  
Kostely Povýšení sv. Kříže  
a Nalezení sv. Kříže jsou  
otevřeny pouze v případě,  
že se nekoná církevní obřad.  
Změna programu vyhrazena.

VSTUP ZDARMA 
MIMO OZNAČENÝCH *

10.00–21.00 / různá místa ve městě 

LITOMYŠLSKÉ DVORKY 
dvorky v centru města ožívají uměním 
  
13.00, 15.00 / kino Sokol Litomyšl 

KINO SOKOL,  
JAK HO NEZNÁTE  
komentované prohlídky zákulisí
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Noc literatury začne v Portmoneu
22. září 2021 od 18.00 hodin
Každoroční akce českých knihoven spojená se
čtením nových knih jak od českých, tak zahra-
ničních autorů na netradičních místech
a z úst zajímavých osobností má již řadu fa-
noušků i v Litomyšli. Letos budeme číst
na několika místech jednoho magického
domu – v Portmoneu – Museu Josefa Váchala.

Srdečně zveme všechny milovníky knih a lite-
ratury na nevšední zážitek. Začínáme v 18
hodin a vstup na čtení je zdarma. 
Více informací na www.nocliteratury.cz
a www.knihovna.litomysl.cz. Noc literatury
pořádá Městská knihovna, Městská galerie
v Litomyšli a Regionální muzeum v Litomyšli.

Hana Klimešová

Městská obrazárna dětem!
V městské obrazárně umístěné ve druhém po-
schodí litomyšlského zámku mohou školní třídy
i rodiče s dětmi vyzkoušet nové hravé edukační
prvky. Projekt, který finančně podpořilo Minis-
terstvo kultury, představuje blíže malým náv-
štěvníkům obrazárny několik významných
obrazů. 
V novém pracovním sešitě je každá z šesti vy-
braných maleb krátce uvedena a doplněna
o úkoly, kterými se děti mohou zabavit, zatímco
si dospělí prohlíží vystavená díla. Vybrané ob-

razy autorů jakými jsou například Julius Mařák,
nebo Václav Boštík si děti také mohou posklá-
dat z velkoformátových kostek, kterými je ex-
pozice rovněž doplněna. S dalšími kostkami,
které zde najdou, si mohou zahrát domino. 
Druhá část projektu dětem přibližuje práci re-
staurátora. Prostřednictvím kufříku, který si
mohou zdarma vypůjčit na pokladně, si děti
hravou formou vyzkoušejí zrestaurovat poni-
čený obraz.  

Václav Novák

Mladá Smetanova Litomyšl 2021
16. – 19. září
Město Litomyšl tradičně na-
bízí umělecké delikatesy
nejen milovníkům opery. Ví-
kendový festival Mladá
Smetanova Litomyšl přináší
každoročně mladým lidem
a dalším návštěvníkům roz-
manitý program různých
hudebních žánrů, divadla,
tance, filmu i výtvarného
umění.
Program 48. ročníku největ-
šího festivalu Hudební mlá-
deže ČR tento rok zahrnuje
mj. divadelní představení
Růže pro Algernon, koncert
zpěvačky a skladatelky Hany Robinson a ples se
živou hudbou v podání Petra Ernyei Quartet. 
Festival bude v pátek večer v 19.00 hod. slav-
nostně zahájen divadelním představením Růže
pro Algernon pražského Spolku Kašpar (Divadlo
v Celetné). Tato u nás dnes už legendární insce-
nace, která je dramatizací stejnojmenné slavné
knihy Daniela Keyese, měla premiéru 10. března
1993, tedy před více než 28 lety. Charlieho Gor-
dona dementního muže, který touží být chytrý,
ztvární jedinečný Jan Potměšil a po jeho boku
se představí Miloslav Tichý a další skvělí herci
ze Spolku Kašpar. Na Mladé Smetanově Lito-
myšli se odehraje už 873. repríza a můžete si
být jisti, že bude nezapomenutelná!
Páteční večer bude pokračovat vernisáží vý-
stavy obrazů komiksového výtvarníka a grafika
Ondřeje Maška a poté autorským čtením a mul-
tižánrovým koncertem tvůrců virtuální galerie
Face2Art.
V sobotu dopoledne se v rámci projektu Pall
Mall Art budou na několika pódiích ve Smeta-
nově domě prezentovat mladí hudebníci, diva-
delníci, básníci, tanečníci a výtvarní performeři
se svou autorskou tvorbou. Odpoledne se pro-
gram přesune do Klášterních zahrad, kde se
bude konat Zahradní slavnost naplněná nejrůz-
nějšími hudebními a tanečními vystoupeními.
Během obou těchto programových bloků vy-

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

Kdy může soud zamítnout návrh na vypořádání 
spoluvlastnictví nemovitosti?
více na: www.consultvk.cz/realitní novinky

výběr z naší nabídky: 
Janov – prodej pozemku 998 m2 pro bydlení v údolí
obce, jehož součástí je stavba garáže a kolny. Napo-
jení na sítě (plyn, elektřina a veř. vodovod) ze stávající
zástavby, odpady bude třeba svést do domácí ČOV. 
Přístup po obecní asfalt. komunikaci. 
Č. 1631                                                   Cena: Informace v RK
Dolní Újezd - prodej RD 3+1 s garáží a zahradou
(133 m2) v centru obce. Napojeno na elektro, veř. vo-
dovod a obec. kanalizaci. ÚT na tuhá paliva (HUP před
domem), krbová kamna. Pozemky celkem: 257 m2.
ENB G. Č. 1624                                       Cena: 2 650 000 Kč
Trstěnice – Prodej RD ideálního k rekreaci, příp.  k tr-
valému bydlení, dispozičně 4 menší pokoje, dvě ku-
chyně, soc. zařízení. Zahrada 1434 m2, absolutní
soukromí. Napojení na veř.vodovod, vytápění el. pří-
motopy, jímka. ENB G
Č. 1630                                                      Cena: 2 200 000 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 – Toulovcovo nám. - pronájem nebyt. pro-
stor cca 100 m2 + sklad. ENB G
Č. 1635                                      Cena: 20 000 Kč / měsíc + E
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

stoupí kromě jednotlivců
vystoupí i hudební a ta-
neční tělesa s repertoárem
Letního tábora Hudební
mládeže v Poděbradech.
Odpolední program završí
koncert zpěvačky a sklada-
telky Hany Robinson, který
se bude od 16.30 hod. konat
ve Smetanově domě.
V sobotu večer bude tra-
diční festivalový ples, jehož
tématem bude letos
“HUDBA”. Během něj si tedy
účastníci festivalu obléknou
kostýmy, které se budou
nějakým způsobem týkat

jejich oblíbené hudební skladby či písničky, ja-
kéhokoli hudebního motivu, hudebního stylu,
žánru, uměleckého období hudby či způsob hry
(např. swing nebo temperovaný klavír J.
S. Bacha). K tanci a poslechu zahraje Petra Er-
nyei Quartet.
Na závěr 48. ročníku festivalu se bude konat
tradiční nedělní matiné, které v rámci zábav-
ného koncertního pořadu Klasika vs. Jazz před-
staví dva vynikající klavíristy Mirona Šmidáka
a Jakuba Šafra. Festival zakončí humorné vy-
stoupení animátorsko-lektorského týmu HM
s názvem Zlatý hřebík.
Před zahájením hlavního víkendového pro-
gramu přiveze nezávislá divadelní scéna Se-
mTamFór ve čtvrtek dopoledne pro nejmenší
děti z celé Litomyšle pohádku Povídání o pej-
skovi a kočičce podle slavné literární předlohy
od Bratří Čapků.
Studenti středních škol a základních škol Lito-
myšle se v pátek dopoledne mohou zúčastnit
interaktivního workshopu Rytmy světa, který
povede perkusionista a kapelník Tam Tam
Orchestra Miloš Vacík.
Kompletní program festivalu najdete na webu
www.hudebnimladez.cz a na plakátech. Hu-
dební mládež ČR vás srdečně zve na 48. ročník
festivalu Mladá Smetanova Litomyšl.

Martina Náhlíková
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Deskohraní na
dvorečku i v září
Pro velký zájem pokračujeme v deskohraní
i v září. V úterý 14. 9. a 21. 9. se sejdeme opět
na Radničním dvorku ve 13 hodin. Akce se koná
pouze za příznivého počasí.  Monika Horáková

Starodávný jarmark
V sobotu 18. září se bude v horní části Smeta-
nova náměstí v době od 8 do 17 hodin konat již
tradiční Starodávný jarmark. Upozorňujeme, že
v souvislosti s konáním akce bude vyloučena
doprava z horní části náměstí. Centrum města
bude určeno jen pěším. Jarmark se bude konat
bez pódia, jen s reprodukovanou hudbou. Jinak
bude vše jako obvykle, je pozváno na 100 pro-
dejců, od kterých si budete moci zakoupit na-
příklad burčák, čepice, dárky, hračky, keramiku,
klobouky, koření, mýdla, oblečení šité, pletené
či háčkované, polštáře, prostírání, skleněné
předměty, šály, šperky, ubrusy, textil i zástěry.
Nebudou chybět různé předměty z cínu, drátu,
dřeva, kamene, kovu, kůže, levandule, medu,

pedigu, porcelánu, proutí, rakytníku nebo
vosku. Zakoupit si budete moci i různé sladkosti
a dobroty, například cukrovou vatu, mandle,
perník, oříšky, štramberské uši, valašské frgále
nebo trdelník, stejně tak sýry a uzeniny. Zapít
to vše budete moci domácí limonádou, lito-
myšlským pivem, šťávou z čerstvého ovoce
nebo vínem. Nebude chybět ani stánek s občer-
stvením, také mykologové budou nabízet hou-
bový guláš a topinky s houbovou směsí. Přijďte
se setkat se známými, příbuznými nebo sou-
sedy a dobře se bavit. Srdečně zve Jaroslav
Dvořák a Smetanův dům Litomyšl.

Jaroslav Dvořák

Česká křesťanská
akademie
V září opět obnovujeme cyklus přednášek České
křesťanské akademie v Litomyšli, který zahájí bý-
valý spirituál Biskupského gymnázia v Českých
Budějovicích, skautský vůdce, absolvent oboru
misiologie na římské univerzitě Gregoriana a in-
iciátor diskusního cyklu pro veřejnost „Bez vytá-
ček o křesťanství“ Josef Prokeš. Jeho přednáška
„Proč se lidé v Čechách nezajímají o víru a jak
na to můžeme odpovědět?“ se bude konat
ve středu 22. září v 18.30 hodin na proboštství
v Litomyšli a všichni zájemci o toto téma jsou sr-
dečně zváni. Štěpán Klásek

NAJDI (na) SEBE
na dvorku
pro Barunku
Rádi bychom vás pozvali 11. 9. do Bowling baru
Peklo, kde se bude v rámci skvělé akce Lito-
myšlské dvorky bazárek pořádat. 
Doražte si udělat radost a zároveň podpořit
svým nákupem pětiletou Barunku, která one-
mocněla akutní lymfoblastickou leukémii, a její
rodinu. Ve spolupráci s Nadačním fondem man-
želů Pokorných budou vybrané peníze rodině
předány.
Těšit se také můžete na Jakuba Drymla, který
nám zahraje. My už se těšíme moc :)

Dvořáková Veronika

Větrání charitního
šatníku
V pátek 24. září připravujeme akci pro všechny
milovníky bleších trhů. Vyvětráme vše, co se
nachází v našem charitním šatníku. Oblečení
(dětské, dámské, pánské), tašky, boty, ložní
prádlo, hračky, potřeby do domácnosti a další
poklady budou k mání na plácku před Lidovým
domem od 9 do 17 hod. Za nepříznivého počasí
akce proběhne na sále Lidového domu. Přijďte
si levně pořídit něco hezkého – vše bude k dis-
pozici za jednotnou cenu 10 Kč. Podpoříte tím
udržitelnou módu, získáte pro sebe originální
kousek nebo věc a přispějete na úpravu našeho
charitního šatníku. K dostání bude také dobrá
káva, kterou vám naservíruje pan Radosta z Ka-
feBaru společnosti Rytmus Východní Čechy. Tě-
šíme se na viděnou!     Veronika Peterková

Lidé nahlédnou do historie 
biskupství litomyšlského
Jedinečný středověký diplomatický ma-
teriál. Tak lze popsat listiny uložené
ve Státním okresním archivu Svitavy se
sídlem v Litomyšli, které letos v květnu
Ministerstvo vnitra ČR prohlásilo za ar-
chivní kulturní památku. Patnáct listin
představujících unikátní soubor pra-
menů k dějinám nejmladší středověké
diecéze střední Evropy, která byla zalo-
žena v souvislosti s povýšením praž-
ského biskupství na arcibiskupství 30.
dubna 1344, mohou zájemci zhlédnout
na výstavě „Listiny litomyšlského biskupství
a kapituly, archivní kulturní památka“ od 16. září
do 15. října letošního roku v budově místního ar-

chivu. Dochované listiny představující
jediný pramen k dějinám mladého bi-
skupství, které bylo vyvráceno za hu-
sitských válek, byť formálně existovalo
až do roku 1474.
Vernisáž výstavy, jejíž doprovodný pro-
gram vznikl ve spolupráci s Historic-
kým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.,
ve čtvrtek 16. září v 17 hodin uvede
přednáškou doktorand z Oddělení dějin
středověku výše vzpomenuté instituce
Mgr. Vojtěch Večeře. V pondělí 20. září

v 16 hodin ji doplní komentovaná procházka
po Litomyšli „biskupské,“ která bude zahájena
u litomyšlského archivu. Michal Severa

Jihočeši se po roce opět setkají
Po nekonečně dlouhých 11 měsících se členové
Kroužku Jihočechů mohou opět sejít na své pra-
videlné schůzce. Ta se uskuteční ve čtvrtek 16.
září od 17.00 v salonku Restaurace Slunce a do-
ufejme, že další budou následovat. Věříme, že
epidemická situace se i díky všem očkovaným
a zodpovědným občanům nezhorší a umožní
nám návrat ke společným kontaktům a setká-
ním. Chceme navázat na dlouholetou tradici
schůzek, spojených se zajímavými přednáškami
a možností sejít se a popovídat si se „starými“
známými. Chybět nebudou ani výlety či spo-
lečná návštěva divadelního představení. A tak
doufáme, že si uděláte čas a budete mít chuť

„přijít a pobejt“. A můžete s sebou vzít i své
známé, zaujme-li je téma naší přednášky. Ta zá-
řijová má název „Cestování a slavní návštěvníci
Čech“ a připravila ji předsedkyně kroužku. A už
teď se můžete těšit i na říjnovou přednášku paní
Heleny Slepičkové. Tak si nezapomeňte pozna-
čit termíny našich setkání na následující měsíce
tohoto podivného roku: 21. října, 18. listopadu
a 16. prosince, tedy vždy třetí čtvrtek v měsíci.
Místo a čas schůzek se nemění, scházet se bu-
deme od 17. hodin v salonku Restaurace Slunce
Na viděnou v září se těší 

Jana Kroulíková a Marta Vandasová, 
předsedkyně a místopředsedkyně KJ

Katapult na podzim roku 2021
nebude vystupovat
Z důvodu „vyšší moci“ (pandemie coronaviru
a jeho současných mutací) a dále epidemiolo-
gických opatření MZČR platných od 1. 8. 2021
kapela Katapult na podzim roku 2021 nebude
vystupovat. Rozhodnutí kapely nekonat kon-
certy bude zřejmě platné také pro rok 2022.
Katapult se vrátí na koncertní pódia až v době
normální, kdy nebude po Covidu „vidu ani sle-
chu“ a slovo restrikce bude pojem zcela ne-
známý. Frontman české rockové skupiny
Katapult Oldřich Říha se domnívá, že současná
pandemická situace včetně omezujících re-

strikcí neumožňuje provést dobrý umělecký
výkon plný energie a emocí, které se přelévají
z jeviště do auditoria a následně zpět, a to v té
nejvyšší umělecké kvalitě. Olda vám děkuje za
vaše porozumění, empatii a solidaritu v této
historicky nebývalé situaci. Platby za vstu-
penky zakoupené online budou vráceny ban-
kovním převodem. Vstupenky zakoupené
na pokladně je možné vracet prostřednictvím
osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl,
tel. 461 612 161.

Leoš Krejčí

Městský úřad Litomyšl
hledá nové zaměstnance
více informací najdete
na webu www.litomysl.cz
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Zářijová nabídka filmů v kině
V měsíci září distributoři opět nešetřili novin-
kami. Začínáme filmovou událostí letošního
roku, životopisným dramatem Zátopek. Tento
film si nenechte ujít, jedná se o poctivou filma-
řinu, dobře vystavěný příběh, který se opírá
o skvělé herecké výkony obou hlavních předsta-
vitelů atletů Emila Zátopka (Václav Neužil ml.)
a Dany Zátopkové (Martha Issová). Fanynky
série After se konečně dočkají závěrečného dílu
trilogie. Nese podtitul Tajemství a už teď ho pro-
vází značná publicita na sociálních sítích. Ze za-
hraničních novinek nás v září čekají ještě dvě:
studio Marvel uvede exkluzivně pouze v kinech
premiéru svého nového akčního filmu Shang-
Chi a legenda o deseti prstenech. Půjde o první
marvellovský snímek, který se má odehrávat
převážně v Asii a hlavním hrdinou bude Shang-
Chi; v komiksu má titul Master of Kung Fu a také
je členem Avengers. Pro milovníky žánru hororu
uvedeme titul Zhoubné zlo, novinku od režiséra
Jamese Wana. Ten je podepsaný pod úspěšnými
horory V zajetí démonů, Saw nebo Insidious,

takže se dá očekávat napínavá duchařina. Zbo-
žňovaný je název nové české komedie režiséra
a scénáristy Petra Kolečka (seriál Most, Přes
prsty). Film vypráví o tom, že vaše tajemství vás
nakonec vždycky dostihnou, a ten, kdo žije s ne-
věrou, musí počítat s následky. V hlavní roli pe-
diatra/nevěrníka se představí Jiří Bartoška.
Na konci září promítneme v rámci oblíbeného
„Večeru pro dámy“ novou českou romantickou
komedii Jedině Tereza. Snímek o tom, že pro zá-
chranu rozpadajícího se vztahu udělá zamilo-
vaný člověk cokoliv – třeba se nechá inspirovat
scénami ze slavných romantických filmů. Po-
slední pozvánka patří nejmenším divákům.
První zářijový víkend se děti mohou pobavit
u pokračování animáku Mimi šéf: Rodinný pod-
nik. Další víkendy zažijí dobrodružství s Ainbo –
hrdinkou pralesa nebo se vydají hledat Dračí
zemi.  Kompletní program jako obvykle najdete
na webových stránkách www.kinolitomysl.cz.
Těšíme se na viděnou v kině. Dita Konečná

Podzimní divadelní a koncertní
sezona Smetanova domu
Vážení divadelní přátelé, s velkou nadějí, ale zá-
roveň také s velkou obavou, co bude, jsme pro
vás ve Smetanově domě připravili podzimní se-
zonu, která je složena nejen z přeložených po-
řadů. Naše divadelní a koncertní abonenty bych
rád ujistil, že o své zbylé pořady z roku 2020 ne-
přijdou. Po dohodě s agenturami jsme všechna
neodehraná divadelní představení a koncertní
večery přeložili na náhradní termín. Všechny
plánované akce naleznete na našich webových
stránkách Smetanova domu nebo v koncertní
a divadelní brožuře Smetanova domu, která
vám bude standardně zaslána prostřednictvím
České pošty. Ostatní zájemci mohou navštívit
Informační centrum Litomyšl, kde jsou brožury
připraveny volně k vyzvednutí. Pokud nám to
situace dovolí, můžeme se těšit na skvělou di-
vadelní a koncertní nabídku složenou z nejzná-
mějších a nejoblíbenějších českých umělců.
Na prkna, která znamenají svět, přijali pozvání
osobnosti jako Petr Nárožný, Simona Stašová,
Eliška Balzerová, Jiří Hána, Bára Munzarová,
Martin Trnavský, Lenka Vlasáková, Miroslav Etz-
ler, Jan Dolanský, Jaroslav Dušek, Ladislav Špa-
ček a mnoho dalších. Na koncertním pódiu
přivítáme Helenu Vondráčkovou, Hanu Zagoro-
vou, Věru Martinovou a Petra Jandu se svou
skupinou Olympic. Pro naše nejmenší diváky tu
máme nachystané dva písněmi prošité pořady
s názvem Tančíme s Míšou a hudební dvojici
zpívající písničky a pohádky Štístko a Poupěnku.
Rád bych také podotknul, že jsme připraveni

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

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

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision: Ultracyklista
Míra Hájek - fenomenální přivítání po RACAS
2021 • Litomyšlské dny barokní tradice koketo-
valy s renesancí •  Filosofská historie Made in
Litomyšl • 200. Toulovcovy prázdninové pátky
• Zámek za Thurn-Taxisů - nová prohlídková ex-
pozice na zámku • Anna Marie Mařáková - me-
dailonek semifinalistky Miss ČR 2021

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

udělat maximum pro to, aby naše divadlo zů-
stalo bezpečným prostorem. Bude-li třeba,
každému návštěvníkovi bude k dispozici dezin-
fekce, bude mít možnost zakoupit si za 15 Kč
respirátor nebo za 50 Kč na místě udělat anti-
genní samotest. Nově u nás můžete nákup
vstupenek učinit prostřednictvím bankovní
karty. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za
vaši trpělivost a porozumění, omluvit se za ne-
ustálé, v některých případech dokonce až čtyř-
násobné, překládání pořadů a ujistit vás, že
vstupenky zakoupené na původní produkce
zůstávají platné i v novém náhradním termínu,
a to včetně sedadla a řady. Na závěr si dovolím
vyslovit malé optimistické přání, že v podzim-
ním a předvánočním čase se tu s vámi všemi
budeme těšit na viděnou.

Leoš Krejčí
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Slavnostní uvedení knihy Jana
Boštíka Mladočovské Jericho
V neděli 3. října v 15 hodin proběhne v Klenu-
tém sále zámeckého pivovaru v rámci pro-
gramu Knihovny Václava Havla – Mezi
Boštíkem, Horáčkem a Havlem – představení
knihy mladočovského písmáka Jana Boštíka
(1903–1981), pojednávající o průběhu kolekti-
vizace v jeho rodné obci. 
Mladočovské Jericho je svým způsobem re-
portáží, opožděným přímým přenosem ze ži-
vota jedné východočeské vsi v letech
1950–1959, který místy připomíná tradiční ži-
dovská vyprávění, místy stenografický zá-
znam, lágrovou literaturu i totální realismus
prvních próz Bohumila Hrabala. Je nadmíru
působivou a živou kronikou. Jde o brilantní
anatomii jedné zkázy, která čtenáři nabízí je-
dinečnou možnost pocítit kolektivizaci
na vlastní kůži. 
Autor do středu svého vyprávění neumístil
sebe či některého ze sousedů, ale vesnici jako

takovou, přičemž své líčení zformoval do po-
doby svérázného starozákonního apokryfu
o dobývání mladočovského Jericha „rudými
apoštoly nového náboženství“. Text je napsán
s mimořádným nadhledem a citem pro psané
slovo. Na jedné straně lakonicky věcný jazyk,
na straně druhé obohacují novotvary, meta-
fory a nadsázka; tísnivou atmosféru děje ne-
zřídka prolomí jiskřivý, sžíravý humor, který je
v podobných textech něčím zcela neobvy-
klým. 
Knihu, která není jen kamínkem v dobové mo-
zaice Litomyšlska, ale též mimořádně působi-
vou zprávou o poválečném životě
zemědělského stavu jako takovém, vydává
pražské nakladatelství Kodudek a Regionální
muzeum v Litomyšli.

Pavel Hájek, Knihovna Václava Havla
Martin Boštík, Regionální muzeum v Litomyšli

V divadélku 
vystoupí Aoi Trio
Vzácná příležitost vyslechnout koncert v diva-
délku litomyšlského zámku se omezenému
počtu zájemců naskytne v pátek 24. září
od 19.00 hodin. V rámci 30. ročníku mezinárod-
ního hudebního festivalu Mladá Praha zde vy-
stoupí Kyoko Ogawa (housle), Yu Ito
(violoncello) a Kosuke Akimoto (klavír). 
Všichni jsou absolventy Tokijské univerzity
umění a dva roky studovali na renomované
Akademii komorní hudby Suntory Hall (Tokio).
Aoi Trio založili v roce 2016 a už v roce 2018 zí-
skali prestižní první cenu v mezinárodní hu-
dební soutěži ARD, čímž odstartovali svou
mimořádně úspěšnou mezinárodní kariéru. 
V Litomyšli zahrají Klavírní Trio Es dur Josepha
Haydna a Dvořákovo Klavírní trio f moll č. 3, op.
65. Vstupenky budou od 6. září v předprodeji
ve Festivalovém centru Smetanovy Litomyšle
v zámeckém pivovaru. Jan Pikna

Suchá jehla – Inspirace
Bohuslavem Reynkem
pátek 1. října od 17 hodin
Přijďte si vyzkoušet grafickou techniku tzv.
suché jehly, která spočívá ve vyrytí kresby os-
trým hrotem do měděné desky a její následné
otištění na papír v grafickém lisu. Výsledné

práce mívají nezaměnitelný měkký až sametový
charakter. Pro svou nenáročnost byla tato tech-
nika oblíbená u mnoha známých umělců, jako
např. Rembrandta van Rijna, Edvarda Muncha
nebo Pablo Picassa.
My se však zaměříme na tvorbu Váchalova sou-
časníka Bohuslava Reynka. Váchalova a Reyn-
kova díla, stejně jako jejich výtvarná technika,
se liší, přesto je mnohé spojuje. Lektorkou kurzu
je Anna Pátková.
Na dílnu je nutné se předem přihlásit na email
klimesova@rml.cz nebo na tel. 777 840 425. Ka-
pacita je 8 osob. Kurz je určen pouze pro do-
spělé a děti přibližně od 15 let. Cena dílny
400 Kč včetně vstupu do expozice. Portmo-
neum bude otevřeno výhradně pro účastníky
kurzu. Hana Klimešová

Dobrodružná hra
Tajemná knihovna
Na Týden knihoven plánuje dětské oddělení
MKL dobrodružnou hru Tajemná knihovna.
V pátek 8. 10. od 17.15 do 22.00 hodin můžou
2–4 členné týmy zabrousit při řešení zapekli-
tých úkolů do tajemných koutů knihovny. Týmy
se mohou nahlásit na dětském oddělení
do konce září. Monika Horáková

v Litomyšli na 1 – 2  VÍKENDY V MĚSÍCI
(dle domluvy)
Co potřebujeme zajistit:
• péči o paní s omezenou pohyblivostí, 

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

podáním léků, základní hygienou,
pobytem na zahradě apod.

Nejedná se o celodenní nepřetržitou
péči, v případě bydliště v Litomyšli
je možné za ošetřovanou zajít 
cca 3x denně na 1 – 2 hodiny. 

Bližší informace na tel. 724 532 471

Hledáme
ošetřovatelku
pro domácí péči

Jedlinský&Fischer 
Duo koncertuje na GAJ
Gymnázium Aloise Jiráska pozvalo na první (re-
spektive druhý) podzimní den akordeonistu Ja-
kuba Jedlinského a houslistu Pavla Fischera,
aby svým interpretačním uměním navázali
na tradici našich podzimních koncertů. 

Tato energická dvojice překračuje s lehkostí
hranice hudebních žánrů a přináší strhující spo-
jení world music, klasické hudby a jazzu. V jedi-
nečných barvách zvuku houslí a akordeonu
uslyšíte vlivy balkánské, židovské, irské, skot-
ské, romské, jihoamerické i mnohé další. Oba in-
strumentalisty svedlo dohromady společné
působení v uskupení Bardolino music (crosso-
ver – lidová a etno hudba, klasická hudba).
Vedle Bardolina je můžete znát z působení
ve Škampově kvartetu či Escualo Quintetu
(tango nuevo) a v řadě spoluprací s dalšími vý-
znamnými hudebníky jako je Iva Bittová, Dag-
mar Pecková, Kathryn Stott či Jethro Tull. 
Koncert se koná 23. září v 19 hodin v aule gym-
názia, vstupné je dobrovolné. Srdečně zveme
na opětovné setkání s hudbou všechny milov-
níky nejen world music. 

Ivana Pulgretová
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Jednoho z nejznámějších tuzemských prodejců
kuchyňských potřeb asi většina z nás dobře
zná. Pyšní se nejen kvalitou svých produktů,
na které se můžete řadu let spolehnout, ale
také nabízí pestrou nabídku inovací a vychytá-
vek, jenž zpříjemní zážitek z vaření. 
Ať už jste pekař, kuchař, řezník, cukrář, hoteliér
nebo zkrátka jednoduše milujete jídlo a vše
s ním spojené v TESCOMĚ najdete to, co hle-
dáte. Nejen kuchyňské potřeby, ale také pro-
dukty pečující o vaši domácnost a dekorace,
které vytvoří útulné prostředí.   
Produkty si můžete objednat z e-shopu nebo
zakoupit a prohlédnout zblízka na oficiálních
prodejnách, které jsou rozesety po celé České
republice. V příjemném prostředí prodejny

PR ČLÁNEK

TESCOMA v Litomyšli
vás přivítá s úsměvem
paní Libuška, Miro-
slava, Janča a Danča,
které vám nabídnou
požadované zboží
a poskytnou podrobné
informace k daným
produktům. Říkáte si:
„Proč prodejna s dvojí
tváří?“
Odpovědí je sociální
podnik Ergotep. Firma
sídlící v Proseči, která
je na trhu 18 let. Za-
městnává přes 300

zaměstnanců z toho více jak 85 % osob se
zdravotním postižením. Cílem bylo a je poskyt-
nout práci lidem, kteří se potýkají s nelehkým
osudem a vytvořit pracovní pozice, které jim vy-
hovují. Nejde jen o zkvalitnění života, ale přede-
vším o motivaci a začlenění osob zpět
do společnosti.

Ergotep je dlouholetým stabilním partnerem
TESCOMY. Na základě této spolupráce Ergotep
provozuje 18 těchto prodejen v podobě franšízy,
které jsou rozesety napříč republikou. Prodejna
TESCOMY v Litomyšli je jedna z nich. Při náv-
štěvě nekoupíte jen kvalitní produkty, ale pod-
poříte tím zaměstnávání osob, které mají
hendikep.  Josef Žabka

Září ve Středisku volného času
Středisko volného času tradičně připravilo
na začátku školního roku několik novinek. Nej-
větší změnou je spuštění nových internetových
stránek – svc.litomysl.cz, které jsou výrazně
modernější a splňují požadavky na spolehlivé
zobrazování na všech typech médií. Web je
také propojen s elektronickým informačním sy-
stémem Přihlašování online do kroužků, akcí
nebo táborů, takže odpadne náročné vyhledá-
vání konkrétních informací k jednotlivým na-
bízeným aktivitám. Tvorbě webu nejprve
předcházelo zadání na návrh nové vizuální
identity v kreativním studiu wwworks.cz,
která bude postupně nahrazovat stávající pre-
zentační tištěné i elektronické grafické materi-
ály. Věříme, že se vám nový web i vizuální

styl budou líbit a budou pro vás přívětivé.
Další novinky jsou tradičně v rozšířené nabídce
zájmových útvarů, do kterých je možné se
elektronicky přihlašovat od 1. září 2021. Dětem
a jejich rodičům samozřejmě nejprve nabízíme,
aby se přišli nejprve osobně podívat a zjistit po-
třebné informace kdykoli v pracovní dny v od-
poledních hodinách, kdy kroužky probíhají.
Bližší podrobnosti k rozmanité nabídce zájmové
činnosti na školní rok 2021/22 pro děti i dospělé
jsou uvedeny na našich webových stránkách.
Činnost většiny kroužků bude zahájena v týdnu
od pondělí 20. září, přičemž některé sportovní
a technické zájmové útvary již fungují.
Přejeme všem klidné podzimní období a těšíme
se na setkání s vámi. Josef Štefl

RESTAURACE SLUNCE
přijme

POMOCNOU 
KUCHAŘKU/

KUCHAŘE, 
dále přijmeme

ČÍŠNÍKA/
SERVÍRKU

brigádně nebo na částečný
úvazek. Víc informací 
na tel. 603 228 082, 
vanoli@seznam.cz 

nebo přímo v restauraci.

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

•
•
•
•
•

JUDr. Petra Andršová, LL.M.

advokátka

Litomyšl
Tyršova 231

Advokátka se zaměřením 
na právo rodinné, 
občanské, trestní.

+ 420 732 104 006
www.advokatvhk.cz

TESCOMA v Litomyšli slaví rok!
Prodejna s dvojí tváří…
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Prázdniny s Nadějí
Každý rok o prázdninách s dětmi jezdíme na vý-
lety nebo využíváme zajímavých možností v Li-
tomyšli. Naše výlety nemohou být finančně
příliš náročné, ale i tak se snažíme, aby si je děti
opravdu užily. Některé příležitosti v Litomyšli
běžně pro naše děti nejsou po finanční stránce
dostupné. Ale naštěstí máme v Litomyšli hodné
lidi, kteří umožní dětem z našeho klubu zažít
něco nevšedního. Několik posledních let nav-
štěvujeme začátkem prázdnin areál Fotbal-
parku, kde si s velkou slevou mohou zahrát děti

fotbalgolf. Za což jsme velmi vděční a chtěli by-
chom touto formou velmi poděkovat. Stejně tak
navštěvujeme Adventure Golf Litomyšl. Letos
nám byl umožněn vstup do tohoto areálu
zdarma, jako sponzorský dar od p. Ryby, za
který bychom mu chtěli moc poděkovat. Velmi
si ceníme vstřícného a ochotného přístupu.
Jsme moc rádi, že některým lidem záleží na vol-
ném čase a zážitcích dětí z nízkopříjmových
rodin.

Za tým Naděje Edita Stráníková

VI. litomyšlské dny barokní 
tradice stály za to!
Ve dnech 15.–22. srpna v Litomyšli proběhnul
v pořadí již VI. ročník duchovně kulturního fes-
tivalu Litomyšlské dny barokní tradice, který
ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl, Stát-
ním zámkem Litomyšl a místní ekumenou po-
řádalo litomyšlské proboštství. Festivalový
oktáv zahájil litomyšlský titulární biskup Mons.
Pavel Konzbul slavnostní bohoslužbou, ke které
zazněla Harantova Missa Quinis Vocibus. Násle-

dovalo barokní procesí městem zakončené do-
bovou mariánskou pobožností u morového
sloupu. Absolutní novinkou letošního ročníku
bylo provedení opery Claudia Monteverdiho Il
Ballo delle Ingrate v nádherném zámeckém di-
vadélku z konce 18. století. Bylo to po dlouhé
době vůbec poprvé, kdy tento výjimečný pro-
stor zažil inscenaci barokní opery. Program fes-
tivalu byl zakončen za tónů Monteverdiho
skladby Messa a Quattro Voci da Cappella slav-
nostní mší svatou ve starém římském obřadu,
kde si mohli návštěvníci udělat obrázek o tom,
jak vypadala bohoslužba v době baroka. Kromě
toho byly součástí programu čtyři výborné
přednášky, z nichž zcela mimořádnou záleži-
tostí byla přednáška prof. Jiřího Mikulce z Aka-
demie věd z oblasti barokní zbožnosti.
Až do poloviny září je také v proboštském kos-
tele Povýšení sv. Kříže k vidění výstava Tváře:
Duchovní tváře, kterou můžete navštívit
i v rámci komentované prohlídky s jejím auto-
rem Radkem Martinkem v sobotu 11. září v 16
hodin. Vítek Večeře, proboštství Litomyšl

Řádková inzerce
Koupím staré pohlednice, bankovky, tuzexové
bony, vyznamenání, militaria, apod. Tel.
608 420 808 • Koupím do své sbírky staré
brože, stříbrnou pudřenku, hřeben, zrcátko, vě-
jíře s malbou či s pery, kabelky alpakové, gobe-
línové, korálkové, štrasové. T-73937646 •
Prodám 2 lustry. 1. lustr replika secese zelený
s květy slunečnic, 2. lustr kov plast oba za
400 Kč. T-739307646 • Koupím gramofonové
desky do své archivní sbírky. Nesbírám vážnou
hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v ho-
tovosti. Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Podohelský
Minifest
Po roční pauze se 4. červencovou sobotu konal
již tradiční Pohodelský MINIFEST. Areál za kul-
turním domem se otevřel již v 16.00 hodin
a o půl hodiny později začala hrát první kapela
Revoluce, která po svém hodinovém koncertu
předala pódium kapele Dirty Way. Předposlední
živý koncert jsme mohli slyšet od lanškrounské
skupiny Regen, po nichž nastoupilo AC/DC re-
vival Benátky. Kluci nám zahráli nejlepší pecky
světoznámé hardrockové legendy a pořádně
rozjeli skvělou zábavu, která poté pokračovala
uvnitř v kulturním domě, kde byla již připravena
afterparty s DJ Tondou. Obrovské díky patří
všem pořadatelům za skvělou spolupráci při
přípravách festivalu, ale i za úklid po vydařené
akci. Velice si také vážíme všech sponzorů, díky
kterým se tato akce mohla konat, a už se tě-
šíme na příští ročník, který přinese další skvělé
kapely! Za SDH Pohodlí Václav Dvořák 

České dědictví UNESCO v šestnácti!
V sobotu 24. července přibylo na Seznam světo-
vého dědictví UNESCO několik nových památek.
Výbor světového dědictví Organizace OSN pro
výchovu, vědu a kulturu zasedal v čínském Fu-
čou. Největší radost nám samozřejmě udělal
zápis s názvem Slavné lázně Evropy. Nominaci
tohoto nadnárodního sériového statku připravily
společně Rakousko, Belgie, Francie, Německo,
Itálie, Velká Británie a Severní Irsko a Česká re-
publika. Celkem jedenáct lázeňských měst spo-
lečně představuje jednu položku na Seznamu
světového dědictví. Kromě západočeského lá-
zeňského trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské
a Františkovy Lázně jde o města Baden-Baden,
Bad Ems a Bad Kissingen v Německu, Spa v Bel-
gii, Vichy ve Francii, Montecatini Terme v Itálii,
Baden u Vídně v Rakousku a City of Bath v Anglii.
Při rozhodování o zápisu hrály roli především dvě
kritéria – výjimečná architektura lázeňských
měst a fenomén lázeňských pobytů včetně pro-
cedur a balneologických postupů. 
O několik dní později překvapil ještě jeden zápis
na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví z České republiky – jsou jím Jizerskohor-
ské bučiny. Jde o první tuzemskou přírodní loka-
litu na tomto seznamu. Také zde šlo o nominaci
nadnárodní a sériovou – původně bylo v návrhu
29 lokalit s bučinami, na Seznam se jich nakonec
dostalo devět bezpodmínečně a dalších šest je
tam s podmínkami. 
Tímto zápisem vzrost počet zapsaných hmot-

ných statků na Seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví v České republice na še-
stnáct. Nejnovějšími zápisy byly v roce 2019 Hor-
nický region Krušnohoří a Krajina pro chov
a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kla-
drubech nad Labem. Z historicky prvních zápisů
na území naší republiky se v roce 1992 radovala
Praha, Český Krumlov a Telč. Města a obce, která
mají na svém území památku UNESCO, jsou
sdružená v dobrovolném svazku obcí České dě-
dictví UNESCO a společně prezentují to nejcen-
nější dědictví, které na území České republiky
máme. 
Kompletní seznam hmotných památek UNESCO
v ČR:   
Historické centrum Českého Krumlova (na Se-
znam UNESCO zapsáno v roce 1992)
Historické centrum Prahy (na Seznam UNESCO
zapsáno v roce 1992)
Historické centrum Telče (na Seznam UNESCO
zapsáno v roce 1992)
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře ve Žďáru nad Sázavou (na Seznam UNESCO
zapsáno v roce 1994)
Historické centrum, chrám sv. Barbory, katedrála
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (na Seznam
UNESCO zapsáno v roce 1995)
Lednicko-valtický areál (na Seznam UNESCO za-
psáno v roce 1996)
Vesnická rezervace Holašovice (na Seznam
UNESCO zapsáno v roce 1998)

Zahrady a zámek v Kroměříži (na Seznam
UNESCO zapsáno v roce 1998)
Zámek a zámecký areál v Litomyšli (na Seznam
UNESCO zapsáno v roce 1999)
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (na Seznam
UNESCO zapsáno v roce 2000)
Vila Tugendhat v Brně (na Seznam UNESCO za-
psáno v roce 2002)
Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (na
Seznam UNESCO zapsáno v roce 2003)
Hornický region Krušnohoří (na Seznam UNESCO
zapsáno v roce 2019)
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočá-
rových koní v Kladrubech nad Labem (na Se-
znam UNESCO zapsáno v roce 2019)
Slavné lázně Evropy (na Seznam UNESCO za-
psáno v roce 2021)
Jizerskohorské bučiny (na Seznam UNESCO za-
psáno v roce 2021)

Michaela Severová, výkonná ředitelka 
svazku obcí České dědictví UNESCO
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22. sezóna
Kinematografu
Na začátku srpna jste opět mohli sledovat
výběr českých filmů v provizorním letním kině
orámovaným nádhernými kulisami historic-
kého centra. V plánu bylo původně uskutečnit
pět projekcí pod jasnou noční oblohou, ale ne-
vyzpytatelné počasí bohužel tento plán překa-
zilo. Uskutečnila se tak pouze čtyři filmová
představení: v neděli 1. srpna se promítal hit
loňského léta komedie 3 Bobule, v pondělí ži-
votopisné drama Havel a posledním promíta-
ným snímkem byla pohádka pro děti Mlsné
medvědí příběhy. Po tomto představení si di-
váci nečekaně vyžádali přídavek. Promítači Ki-
nematografu se nenechali dlouho prosit
a pustili hudební dokument Meky, který byl
v původním úterním termínu kvůli bouřce zru-
šen.  Na komedii Štěstí je krásná věc, kterým
se měl Kinematograf bratří Čadíků loučit, už
bohužel kvůli silnému dešti nedošlo.  Děku-
jeme každému z vás, kdo přišel na projekce
a podpořil dobrovolným vstupným konto Bari-
éry. Celkový výtěžek 6 866 Kč bude použitý
na financování projektů, rehabilitací a pomů-
cek pro handicapované. Příští rok na přelomu
července a srpna se budeme opět těšit na vi-
děnou na náměstí u mariánského sloupu.

Dita Konečná

Atletické
okénko
O prázdninách proběhly zde v Litomyšli tři vý-
znamnější atletické podniky. Veteránské zá-
vody ve skocích měly být utkáním mezi atlety
ČR a Slovenska. V mužské kategorii startovali
atleti z Brezna, Dol. Kubína, ale slovenské
ženy si kvůli coronaviru netroufly přicestovat.
V české sestavě byla řada známých atletic-
kých jmen, velice úspěšně si vedl i domácí
sedmdesátník I. Strnad. Tradičního litomyšl-
ského Jandíkova šestiboje se zúčastnilo 20
startujících z 8 oddílů. Vyhrál opět domácí
P. Baar před Hromčíkem z Univerzity Brno
a Benešem z Hvězdy Pardubice, v ženské ka-
tegorii místní E.  Kabrhelová.
V srpnu pořádáme každoročně letní mítink
spojený s memoriály B. Novotného (koule) a J.
Ptáčka (výška). Tentokrát se uskutečnil v době
atletických soutěží olympiády v Tokiu, proto
bez účasti našich nejlepších a vinou corona-
viru i bez zahraniční účasti. Účast přesto byla
kvalitní i početná, nejvíce obsazen byl sprin-
terský trojboj mužů i žen a vrh koulí mužů
a hod diskem žen. Do Litomyšle přijeli atleti
z 27 oddílů z celé republiky. 60 m – Záleský,
Dukla Praha (7,13); Kvasničková, AC Pardubice
(7,77); 100 m – Blažek, Hradec Králové (11,20),
Ježková, N. Včelnice (12,50); výška – Pejcha-
lová, Olymp Praha (175); koule – Tuláček, Karl.
Vary (18,25); disk – Vargová, Olymp Brno
(45,80), Forejt, Plzeň (54,22); kladivo – Koreč-
ková, Kladno (62,58); oštěp -Kozák V., Litomyšl
(67,97). Příležitost zazávodit si na velkém zá-
vodě dostali i místní žáci a žákyně a využili jí
ke kvalitním výkonům - Tringela 60 m (7,52),
Metyšová 60 m (8,82), Voříšek disk (45,72)
i další. Naši žáci se zúčastnili také Svitavských
vícebojů -  mezi žáky z přípravky vyhrál Maxim
Jůza, děvčata N. Němcová 7. místo, M. Vysoká
ve výšce skočila 137 cm.

Petr Jonáš
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Volejbaloví Lvi z Prahy
Asi nejmohutnější sportovní, klubové soustře-
dění absolvovali v našem městě hráčky a hráči
Volejbalového klubu Lvi Praha. Tento klub patří
v českém volejbalovém hnutí k největším a je
vyhlášený výbornou prací s mládeží.
Už od dob působení litomyšlského odchovance
Marka Šulce, momentálně hráče Unionu Wal-
dviertelu, špičkového týmu rakouské Bundes-
ligy, se datuje spolupráce místního VK Litomyšl
s tímto pražským velkoklubem. Tak tomu bylo
i v polovině srpna letošního roku. Na sto sedm-
desát hráčů a hráček všech věkových kategorií,

od žáčků až po profesionály, se na týden nastě-
hovalo do Litomyšle. Ubytování, dvě sportovní
haly, venkovní volejbalové kurty, bazén, posi-
lovny, …toto vše zajistit je velice náročné, nic-
méně v Litomyšli možné. S dopravou pomáhala
asi stovka rodičů, kteří poté naše město navští-
vili a byli z něho nadšeni. Hráči i členové reali-
začního týmu taktéž.
Podle slov Miloše Kočky, generálního manažera
Lvů, bylo soustředění velice vydařené a rád by
příští rok akci opakoval.  

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

„Světoobčan Světoobčanům“
Legendární mořeplavec a spisovatel Rudolf
Krautschneider zavítal v pátek 13. srpna
na Velký Košíř do areálu vodních sportů Jachet-
ního oddílu Litomyšl. Rudolf K. přijel nejen při
příležitosti výročí klubu. Jak sám řekl, chtěl nás
pozdravit osobně. V průběhu neformálního
a přátelského setkání se zají-
mal o život a činnost v klubu
od své poslední návštěvy
do současnosti.
Rudolf K. nazývá všechny lidi
„Světoobčany“ díky tomu, že
se narodili na tuto planetu,
nejen do své obce, města
nebo země. Během svého
poutavého vyprávění nás za-
vedl do nejrůznějších koutů
světa i doby, kterou prožil díky
mnoha setkáním s lidmi z růz-
ných zemí, oborů, rozdílných

charakterů a povah. Jeho vyprávění nás dovedlo
často ke smíchu až k slzám, ale i k zamyšlení
nad osobní zodpovědností a pocitu, že cokoli
člověk dělá, by měl dělat především pro radost.  
Protože moře je jeho život, plánuje na jaře další
plavbu.  Za YCL – vodní sporty Pavel Saqua

Plavecký klub
- nábor
Plavání pro děti a mládež. Kurzy jsou vedeny
zábavnou formou, ale s důrazem na nácvik
správného provedení plaveckého způsobu. 
V Litomyšli nabízíme základní plavecký kurz,
zdokonalovací plavání, sportovně kondiční pla-
vání a závodní plavání. Novinkou je sportovní
třída (děti ročníku narození 2010/2011).
Na nové plaváčky se těší trenérský tým ve slo-
žení: Lucie Kurková, Lenka Šauerová, Hana Jež-
ková a Veronika Hladká.
Registrace a přihlášky na www.pklitomysl.cz

Karel Jandík

Do tohoto vydání zpravodaje se nevešly násle-
dující texty: Víceboje v MT; Spolek pro krajinu
povodí Loučné; Vladivojna La Chia vydává
nový videoklip. Přečíst  si  je  můžete  alespoň
na webu litomysl.cz. -red-

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Dobrý začátek fotbalistů, tři výhry
ze čtyř zápasů se náramně hodí
Jako vydařený mohou fotbalisté litomyšlské
Jiskry hodnotit vstup do nového ročníku kraj-
ského přeboru mužů. Ze čtyř srpnových kol
vytěžili tři vítězství a devět získaných bodů je
rozhodně příjemným počinem na startu se-

zony, která, jak všichni doufají, bude na rozdíl
od těch předcházejících v pořádku dohrána. 
Zahajovací utkání v Třemošnici zvládli svě-
řenci trenéra Romana Pražáka díky trpělivé
hře a zásluhou dvou branek kapitána Martina

Haška si z Železných hor odvezli vítězství 2:0.
Následovala domácí porážka od MFK Chru-
dim B 2:4, když Jiskra proti jednomu z hlav-
ních favoritů celé soutěže herně nezklamala,
ale nevyvarovala se zbytečných hrubých
chyb a ty proti tak silnému soupeři nemohly
zůstat bez trestu. Skórovali Jiří Paclík a Petr
Kundera. Zpět na úspěšnou vlnu se litomyšl-
ský tým vrátil týden nato v Moravanech pře-
svědčivým vítězstvím 4:0. „Co mě extra těší,
je hattrick Ládi Severy, který si za černou

Mladí volejbalisté z Litomyšle
v přípravě na novou sezónu
Po nepříjemné covidové pauze se v půlce
srpna sešlo na sedmdesát mladých volejba-
listů, aby s vervou a odhodláním začali uma-
závat téměř roční tréninkové a zápasové
manko.
Sportovní soustředění našeho volejbalového
klubu probíhá tradičně na dvou místech. Jed-
ním je Sportovní areál za sokolovnou v Lito-

myšli a druhým Sportovní centrum v Dolní
Čermné.
Tam zavítaly týmy kadetek, juniorek a žen-
ského A-týmu. V domácím prostředí zůstávají
nejmladší děvčata a mužská složka, borci
z kategorií od nejmenších žáčků až po kadety.
Mužský A-tým má svou přípravu až v září
v naší sportovní hale.

Podle slov všech našich mlá-
dežnických trenérů nedošlo,
naštěstí, k výraznějšímu
úbytku mladých hráček
a hráčů, naopak na všech byla
vidět snaha nahradit dlouhý
tréninkový výpadek a také to,
jak jim chybělo sportování
v kolektivu. Tréninkové cíle
byly splněny a hráči se těší, až
znovu začne soutěžní zatí-
žení.

Břetislav Fiala,
předseda VK Litomyšl

práci, jakou v zápasech pro tým odvádí, už
zasloužil prolomit střeleckou smůlu, a teď mu
to konečně vyšlo,“ ocenil kouč Pražák autora
čistého hattricku, jehož ve střeleckých statis-
tikách doplnil Lukáš Tomšů. Nesmírně cenná
byla i těsná výhra 1:0 na domácím trávníku
nad Slovanem Moravská Třebová, o níž ve vy-
rovnaném zápolení rozhodl čtvrt hodiny před
koncem po dobře sehraném rychlém proti-
útoku střídající Pavel Urban. Dosažené vý-
sledky dávají naději, že by se Jiskra mohla
usadit pevně v horní polovině tabulky.

Radek Halva
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Florbal Litomyšl pořádá nábor nových hráčů a hráček 
V pátek 3. září se v 13.30 hod. v městské spor-
tovní hale uskuteční florbalový nábor pro děti
od 5 do 13 let. Baví vaše dítě pohyb, je rádo
s ostatními dětmi a chce se naučit něco no-
vého? Přijďte si to s ním k nám zkusit. Tréninky
jsou zaměřeny především na všeobecný rozvoj
pohybových schopností a obratnost dítěte, ale
samozřejmě také na osvojení základů florbalu.
Nechybí ani dostatek soutěží a her, protože se
snažíme, aby sport děti především bavil. Hle-

dáme děti v kategoriích přípravka (2013–2014),
elévové (2011–2012) a mladší žáci (2009–2010).
Nabízíme skvělý kolektiv, milé a ochotné tre-
néry, a především spoustu zábavy, kterou si
vaše dítě užije. Tréninky přípravky a elévů
budou probíhat v úterý od 15.00 do 16.30 hod.
a pátky od 13.30 do 15.00 hod. Mladší žáci
budou trénovat v pondělí od 15.30
do 17.00 hod., středy od 15.30 do 17.00 hod.
a pátky od 15.00 do 17.00 hod. Pokud by se vám

nehodil termín náboru, je možné přijít si florbal
vyzkoušet kterýkoli tréninkový den. V případě
dotazů se na nás nebojte obrátit na čísle 605
135 673. Těšíme se na Vás.

Tomáš Doubek

S fotbalovými míči do jamek. 
V Litomyšli se hrála ligová soutěž
Pro někoho zábava a odreagování, pro jiného
vážné sportovní zápolení. Ve FotbalParku Lito-
myšl se odehrál čtvrtý z devíti letošních turnajů
české fotbalgolfové ligy, na který zavítalo více
než sto hráčů a hráček ze všech koutů republiky.

Čekalo na ně vzorně připravené osmnáctijam-
kové hřiště, který obešli dvakrát v sobotu a dva-
krát v neděli, do klasifikace se jim zapsal lepší
denní výkon.
Vítězství si odvezl hráč FotbalParku Pavlíkov
Josef Šnídl s dosaženým výtečným výsledkem
26 ran pod par, stejně na tom byl rovněž druhý
Tomáš Tóth (FGC Interobal Plzeň). Třetí pozici
obsadil Petr Košíček (FG Slovan Liberec) s pě-
tadvaceti ranami pod par hřiště. 
Z hráčů domácího klubu FBK Litomyšl se nej-
více dařilo Petru Kubešovi, který výkonem -23
uzavřel TOP 10. Jeho týmový kolega Tomáš
Bican byl dvanáctý (-21), oběma přitom lépe
vyšlo sobotní kolo.
Nejlepší ženou turnaje byla litomyšlská Milo-
slava Kocmanová, která zahrála skóre -10. Sou-
těž dvojic opanovala plzeňská dvojice Mičkal –
Tóth. Radek Halva

Den kamarádů
Na Výsluní 
Odpoledne plné zábavy se uskutečnilo v polo-
vině srpna na hřišti u Hospody Na Výsluní. Pro
děti byly připravené soutěže, například skok
v pytli, malování nebo jízda na koloběžce mezi
kužely. Po jejich absolvování na ně čekala
drobná odměna. Vrcholem celé akce však byla
velmi populární technická pěna, kterou vyrobili
hasiči z Čisté. Mokré, ale přesto spokojené děti
byly důkazem toho, že se setkání v areálu let-
ního stadionu vydařilo.  Markéta Moučková
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V průběhu měsíců května a června byl odehrán
pouze zkrácený program soutěží smíšených
družstev. Zastoupení jsme měli v kategoriích
baby tenis, mladší žáci, starší žáci, dorost, do-
spělí a senioři. Ve skupinách jsme bojovali se
střídavými úspěchy. Za zmínku stojí 3. místo
v kategorii dospělých a 1. místo našich starších
žáků ve skupině. Doufejme, že v příštím roce již
budou soutěže hrány bez omezení a podle kla-
sického scénáře.
V kategorii mladších žáků v soutěži jednotlivců
se dvou turnajů zúčastnil náš hráč Marian
Hošek. V Moravské Třebové 24.-25.7. vybojoval
3. místo ve dvouhře a 2. místo v čtyřhře. V Břec-
lavi 14.-16.8. dosáhl na 3. místo ve čtyřhře. U to-
hoto hráče se díky zvýšení tréninkových dávek
začíná projevovat tolik potřebná herní jistota.
Doufejme, že bude inspirací i pro naše další
hráče.
Od 16.-20.8. se uskutečnil jako již každoročně
letní tenisový kemp pro děti nejen z Litomyšle,
ale i blízkého okolí. Přes 30 dětí bylo rozděleno
do malých skupin podle výkonnosti a za do-
hledu 7 trenérů tenisu a 2 trenérů kondice po-
stupně zvyšovalo své tenisové dovednosti
a také fyzičku. Bylo příjemné vidět, že jim pohyb
nedělá problémy a že stačí pouze děti namoti-
vovat, a potom to jde.
Středeční odpoledne jsme dětem zpestřili náv-
štěvou Fotbalgolfu, kde si každý, včetně tre-
nérů, ověřil svůj fotbalový um. Děti byly při
chuti, a tak ještě následoval na přilehlé louce
fotbalový zápas, kde se bojovalo jako o život.
V pátek proběhl turnaj za účasti všech účast-
níků kempu. Za předvedené výkony byli všichni

po zásluze odměněni cenami a vysvědčením.
Večer jsme se sešli za sokolovnou s rodiči dětí,
abychom od nich získali zpětnou vazbu a po-
znatky pro budoucí kempy. Pro celý realizační
tým je velkou odměnou, že kemp byl ze strany
rodičů hodnocen velmi kladně. Velkou zásluhu

na dobrém průběhu mají
také naši již tradiční spon-
zoři f. Kubík a Fotbalgolf.
Poděkování patří také re-
stauraci Veselka za chutné
jídlo a vlídné prostředí. Le-
tošní kemp je úspěšně za
námi, ale příští letní prázd-
niny se na Vás budeme
opět   těšit.
V průběhu měsíce září po-
řádáme turnaje jednotlivců
v kategoriích baby tenis

a mini tenis, mladší žáci, starší žáci a dospělí za
účasti hráčů z celé ČR.
Dále budou probíhat nábory dětí do tenisového
klubu každý všední den od 13 do 18 h. na kur-
tech Sportcentra Litomyšl.

Miroslav Suchý, předseda oddílu  

Střípky z tenisového dění TC Litomyšl

Hokejové odpoledne zpestřili
hráči Dynama
Areál FotbalParku u Primátorské hráze hostil 27.
června akci pro příznivce a hráče litomyšlského
hokeje. Podpořit mladé naděje přijeli i hosté
z HC Dynamo Pardubice. Milan Klouček, Tomáš
Zeman a Ondra Matýs rozdávali autogramy
a také předali kšiltovky podepsané hráči NHL ví-
tězům soutěže Hokejová challenge, kterou 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 Matěj 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
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Pojď hrát hokej! 
Už poosmé pořádá Český hokejový svaz akci, při
které zve děti na kluziště a za prvními hokejo-
vými zážitky. Týden hokeje se tak po krátké od-
mlce koná i v Litomyšli. Děti si mohou v pátek
24. září od 16 do 18 hodin přijít na zimní stadion
vyzkoušet nejpopulárnější sport v Česku. Čeká
na ně zábava na ledě, kdy si budou moci ve
spolupráci s trenéry a hráči A týmu vyzkoušet
nejednu hru na ledě.  Petr Šilar

Litomyšlský oddíl karate přijímá nové členy
Zlenivěli jste během covidových lockdownů a už
sami cítíte, že se sebou potřebujete něco udě-
lat? Lákají vás bojová umění? Chybí vám dobrá
parta? Hledáte prostředí, kde smysluplně využi-
jete přebytečnou energii, nebo naopak potře-
bujete do života trochu rozpohybovat? Pokud
jste si na jednu či více otázek odpověděli
kladně, mohla by se vám hodit informace, že
oddíl karate, který v Litomyšli působí již téměř
40 let, bude v září přijímat nové členy.
Karate je tradiční japonské bojové umění, které
může cvičit malé děcko i vitální stařík. Ale
především je to životní cesta, při níž se naučíte,
že pouze pílí a vytrvalostí se dokážete posuno-
vat vpřed. To za vás žádná appka na smartp-
honu neudělá. Určitě nebudete po prvním
půlroce létat vzduchem a kopat z otočky, ale
možná budete překvapeni, jaké pokroky jste
udělali nejen v samotných technikách kopů,

úderů a krytů, ale také v motorice, stabilitě,
a především ve vlastní vůli. Někdy to trochu bolí,
ale bolest přeci k životu patří a naučit se jí po-
stavit je další z dovedností, které si pravidelným
cvičením karate osvojíte.
U nás může začít cvičit karate prakticky každý.
Pro nejmenší již několik let připravujeme speci-
ální pohybový program nazvaný Cesta malého
bojovníka, kam si mohou přijít zacvičit děti od
šesti let. Zábavnou formou je uvádíme do světa
pohybu a sportu, pomocí skupinových her
s nimi rozvíjíme jejich motorické schopnosti
a k tomu postupně přidáváme základy karate.
Tréninky Cesty malého bojovníka probíhají kaž-
dou středu a pátek od 15.30 do 17 hodin v malé
tělocvičně TJ Jiskra vedle hokejové haly.
Pro větší děti cca od 12 let, dorostence i dospělé
jsou určeny tréninky karate, konané v tělocvičně
2. základní školy („červené“). Tady cvičíme

každé pondělí, středu a pátek od 17.30 do 19.00
hodina sem se na nás můžete v polovině září
přijít podívat. Nejlepší bude, když si vezmete
na sebe něco pohodlného na cvičení, třeba tep-
láky a volné tričko (víc nepotřebujete, cvičí se
naboso), abyste si rovnou vyzkoušeli, jak naše
tréninky vypadají. Výhodou je, že cvičíme v tě-
locvičně dostatečně velké na to, abychom se
do ní vešli všichni, od úplných začátečníků
po zkušené karatisty, kteří přivážejí medaile
z republikových i mezinárodních soutěží. Část
tréninku probíhá společně, část ve skupinách
podle výkonnosti, takže můžete po očku sledo-
vat, jak vám to půjde, když budete cvičit pravi-
delně – rok, dva, deset, třicet… Karate můžete
cvičit celý život, nejdříve ale musíte začít! Pokud
se budete chtít na cokoli zeptat, zavolejte
našim trenérům (Jiří Smékal 736 681 886, Petr
Janda 732 163 054) nebo napište email na sme-
kal.karate@seznam.cz. A v září v tělocvičně
na shledanou! Jiří Smékal
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Sportovní restart po covidu? Máme tu
přípravku pro děti od 5 do 11 let
Pokud vaše děti baví pohyb a chcete, aby dělaly
dynamický kolektivní sport, pak vás bude určitě
zajímat, že basketbalový klub Adfors Basket Li-
tomyšl stále přijímá nové členy – chlapce i dívky
ve věku od 5 do 11 let.
Děti ve věku 5 – 9 let: Ve spolupráci se SVČ Li-
tomyšl bude i v letošním školním roce pokračo-
vat sportovní přípravka, která je zaměřena
především na rozvoj pohybových schopností
a obratnosti dítěte. Na trénincích věnujeme do-
statek času také různým hrám a soutěžím, pro-
tože sport by měl děti především bavit
a zaujmout a o to se v maximální míře snažíme.
Děti ve věku 5–7 let (ročníky 2014–2016) trénují
každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin v tělo-
cvičně 2. ZŠ U Školek (červená). Děti ve věku 7–9
let (ročníky 2012 – 2014) trénují každý čtvrtek

od 15.30 do 17.00 v městské sportovní hale. 
Děti ve věku 9 – 11 let (ročníky 2010 - 2012): Pro
starší holky a kluky je připraveno družstvo nej-
mladšího minižactva, které již hraje krajskou
soutěž. Děti trénují ve středu od 16.00 do 17.30
hodin v hale Jiskra u koupaliště a ve čtvrtek
od 15.30 do 17.00 hodin v městské sportovní
hale. Všechna naše družstva začínají trénovat
již od čtvrtka 2. září.
Pokud nevíte, zda by vašeho syna nebo dceru
basketbal bavil, tak není nic snazšího, než si
v průběhu září zkusit u nás zcela nezávazně za-
trénovat a pak se rozhodnout.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
na tel. čísle 602 33 55 13. Těšíme se na nové ba-
skeťáky a nové baskeťačky.

Martin Šorf a Josef Štefl

Motokrosařům Orion Racing se blíží Opatov!
V Petrovicích u Karviné pokračoval v neděli 22.
srpna již pátým závodem republikový Meziná-
rodní seriál - Kůta servis motokros 2021.
Na rychlé dráze byl k nezastavení v nejsilnější
třídě MX1 (450 ccm) španělský toreador Jose
Oliva Butron, který jede v dresu českého týmu
JD Gunnex KTM a průběžně jasně dominuje če-
skému mistrovství. Závodníkům Orion Racing
Litomyšl se zde dařilo, neboť letošní bodové
maximum tady zaznamenal Jonáš Nedvěd,
když po horším začátku sezony se Jonáš už
propracoval na průběžnou pátou příčku ve sku-
pině MX1. Zkušený borec Petr Bartoš vede
s přehledem kubaturu Veterán, navíc ještě pro-
hání mladíky v MX1 a celkově se i on posunul
po petrovickém klání v královské třídě na se-
dmou pozici, což je obdivuhodný výkon.
Mladí dravci si to letos docela brutálně rozdávají
mezi sebou ve skupině MX2 (250 ccm), co závod
jiný vítěz, co rozjížďka jiný vítěz, takový napí-

navý motokros předvádějí zástupci této dravé,
našlapané sestavy. 18letý Petr Rathouský v le-
tošním roce má zajímavý progres – vede juni-
orský šampionát, poprvé ve své kariéře dostal
divokou kartu na mistrovství světa, které se jelo
u nás v Lokti, a v dresu Orion Racing řádí mezi
„dospěláky“ v MXdvojkách, kde se dostal
na třetí místo po minulém vystoupení.
Letos promotér seriálu nahradil ženskou kate-
gorii za mladíky, kteří startují na motocyklech
o objemu 85 ccm. No, a protože další tuzemské
klání uvidí diváci v Opatově - můžou příznivci

našeho týmu povzbudit tyto nadějné piloty,
neboť po dosud odjetých závodech se do čela
probojoval jezdec Orionu Dominik Kučeřík (14
let), třetí je ještě jeho kamarád z týmu Martin
Červenka (12 let). Předposlední boje MMČR mo-
tokrosařů jsou tedy naplánované do Opatova
u Svitav na 12. září. Místní dráha je oblíbená
mezi jezdci, pro diváky je přehledná - připraven
je bohatý nejen sportovní program, a protože
Orioňáci zde budou skoro na domácí půdě, tak
pro fanoušky bude uspořádaná autogramiáda.

Za Orion Racing Petr Kovář
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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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Miroslav Hájek ujel při závodu 3 500 kilometrů 
a s týmem vybral přes 300 tisíc pro nemocné děti

„Už při rehabilitacích jsem byl rozhodnutý, že se
chci RACASu zúčastnit, protože trasa předsta-
vuje velkou sportovní výzvu. Kdysi jsem už ab-
solvoval Ironmana a další náročné sportovní
akce, ale nakonec se to kvůli koronakrizi a se-
tkání s Danielem Polmanem, naším předním
profesionálním ultracyklistou, vyvinulo tak, že
jsem se rozhodl zúčastnit závodu po České 
a Slovenské republice RACAS. Společně 
s týmem jsme se si řekli, že při oslovování
sponzorů se pokusíme zvednout laťku a zkusit
pomoci dětem, které prošly bolestivou 
a nepříjemnou onkologickou léčbou ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové. S nimi již nějaký rok
spolupracujeme a vím od nich, jak náročná je
jejich práce i léčba pro pacienty. Nakonec jsme
tedy spojili sportovní výzvu s něčím mnohem
důležitějším – šancí dát malým dětem a jejich
rodinám finance na ozdravný pobyt, aby tam
společně přišli na jiné myšlenky, a trochu jim
pomohli zapomenout na náročné měsíce, kte-
rými si prošli. Poražením rakoviny totiž boj
pacientů nekončí,“ popisuje začátky svého pu-
tování Miroslav Hájek.
Na startovní pole závodu RACAS 2021 se letos
postavil jako jediný odvážlivec a v pátek 
13. srpna odstartoval na 3500 kilometrů dlouhé
putování, nejprve na něj čekala trasa kolem hra-
nic České republiky, aby se o šest dnů později

vydal na Slovensko. Cestou na něj čekala
únava, pády i technické obtíže. „Bylo to maso.
V ašském výběžku na mě z tamních temných
lesů a husté mlhy trochu padla deprese, s při-
bývajícími kilometry samozřejmě odcházely síly,
chtělo se mi spát a měl jsem pár krizových oka-
mžiků. Na Slovensku se nám pokazilo jedno
kolo a o pár set kilometrů dále jsem při nájezdu
na hlavní silnici nešťastně upadl. To byl asi nej-
horší zážitek z cesty, protože padat hlavou na
silnici, kterou jezdila auta, není nic příjemného.
Odřeniny budu ještě nějaký čas léčit, ale na-
štěstí se nic vážného nestalo.  Měl jsem totiž
podporu nejenom našich fanoušků a sponzorů,
ale hlavně našeho týmu. Chci jim všem moc
poděkovat, hlavně svému tátovi a Milanovi 

a Vlastě Drahošovým, kteří mi maximálně po-
máhali, řídili doprovodné auto a karavan, 
v němž jsme přespávali, vařili, opravovali kolo 
a starali se o mě. Díky nim jsem se mohl sou-
středit jen na polykání kilometrů a bez nich
bych to nezvládl,“ popisuje zážitky z cesty lito-
myšlský cyklista, který při cestě našlapal 37
výškových kilometrů a trasu urazil při průměrné
rychlosti 14 kilometrů za hodinu.
Když se výprava vrátila 23. srpna nejprve do
Vsetína, kde byl oficiální start i konec závodu,
ale hlavně do Litomyšle, čekala na ně řada pře-
kvapení. Navrátilce vítalo večer na Toulovcově
náměstí několik desítek fanoušků a tím pří-
jemná překvapení teprve začínala. Díky vel-
kému zájmu veřejnosti se týmu nakonec
podařilo vybrat přes 350 tisíc korun od spon-
zorů a dárců.  Tím se výrazně podařilo překonat
původní metu 100 tisíc. „Všichni z týmu si na
závod brali dovolenou v práci a nechtějí za od-
vedenou práci ani korunu, ale myslím si, že je
fér jim proplatit alespoň benzín a stravu. Zby-
tek peněz, minimálně 300 tisíc, půjde pouze
dětem a jejich rodinám. Ve fakultce vytipovali
čtyři, ale vzhledem k výsledné částce uvidíme,
zda peníze spravedlivě rozdělíme mezi více
dětí. Díky velkorysosti dárců můžeme někoho
přibrat, pokud bude zájem. Navíc jsme sbírku
ještě neukončili, takže je stále možné přispívat
na transparentním účtu zřízeném u Komerční
banky 123-3929650217/0100,“ dodává Miroslav
Hájek.
Více informací najdete na webu www.racas.cz.

-mv-, foto: RACAS

Na začátku byla touha po sportovním zážitku a překonávání vlastních limitů. Když minulý rok
litomyšlský sportovec a hudebník Miroslav Hájek po operaci kolene přemýšlel nad tím, jak se
před extrémním závodem RACAS dostat do formy, ani ho nenapadlo, čeho nakonec v srpnu
2021 společně se svým týmem dosáhne.

Startuje sezona s 2. ligou žen a ligou kadetů
V září odstartuje pro Adfors Basket Litomyšl nová
sezona, ve které budou náš klub i město repre-
zentovat ženy a kadeti v celorepublikových ligo-
vých soutěžích. Jaké jsou naše ambice? Myslím,
že stejně jako u všech sportovců je cíl této sezony
jasný, tedy aby se dohrála až do konce! Pokud se
toto podaří splnit, tak přijdou na řadu i cíle spor-
tovní. Pojďme si je trochu přiblížit společně
s představením našich soutěžních týmů.
2. liga žen – Již třetím rokem budou naše ženy
startovat ve 2. lize žen a věříme, že se nám ko-
nečně podaří ročník dokončit. V první sezoně se
soutěž přerušila před jejím koncem a v loňské
jsme stihli jen tři zápasy. Soupiska zůstává
téměř totožná a během prvních týdnů uvidíme,
zda nedojde k nějakým změnám. Hlavní cíl je
také neměnný, a tím je především vyhnutí se
sestupovým pásmům.
Východočeská liga mužů – Kádr doznal určitých
změn, když několik starších hráčů ukončilo
v létě svoji aktivní kariéru. O doplnění nyní jed-
náme s dvěma juniory a jedním hráčem z České
Třebové. Finální soupiska bude jasná během
září. Družstvo si po loňském obnovení stále
ještě sedá, ale rádi bychom ve 14členném star-
tovním poli bojovali o první osmičku zaručující
účast v play-off.
Liga kadetů U17 – Tým chlapců ročníků 2005

a 2006 má opět šanci poměřit se s celostátní
konkurencí v ligové soutěži. Po odchodu něko-
lika klíčových hráčů do Střediska vrcholového
basketbalu v Pardubicích bude naším hlavním
úkolem udržení soutěže. Jakékoliv lepší umís-
tění by pak bylo příjemným bonusem.
V dorosteneckých kategoriích budou kromě ka-
detů startovat ještě junioři U19 a kadetky U17.
Oba týmy čekají boje v nadregionální soutěži
a bude pro ně klíčové především to, aby se
scházely v co nejkompletnější sestavě. Poté
mohou bojovat o přední příčky.
V kategoriích žactva a minižactva nás budou

ve Východočeském přeboru reprezentovat cel-
kem 4 týmy, jejichž hlavní ambicí bude přede-
vším co největší výkonnostní posun všech
hráčů a hráček. Nejmladší kluky a holky z mini-
žactva U11 čeká premiérová soutěžní sezona
a na přelomu dubna a května bychom se rádi
s těmito dětmi zúčastnili Mistrovství ČR.
Držte nám palce a budeme rádi, když nás při-
jdete do haly podpořit. Letos opět více než jindy
platí známé heslo: není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se. Doufejme tedy, že se budeme
moci zúčastnit co nejvíce zápasů, ideálně
všech. Martin Šorf, předseda klubu

Mladší žáci zahájili přípravu
na podzimní fotbalovou sezónu
Hráči mladších žáků zahájili na začátku srpna
přípravu na podzimní část okresní soutěže.
Před prvním soutěžním utkáním je proto zapo-
třebí, aby se kluci náležitě sehráli. Pro hráče při-
cházející do mladších žáků z nižší kategorie
starší přípravky není přestup tak jednoduchý,
jak by se mohlo zdát. Hráči si musí zvyknout
nejen na větší rozměr hřiště, ale rovněž
i na větší fyzické zatížení, než na jaké byli zvyklí

při hře na hřišti menších rozměrů. 
Pevně věřím, že všechna úskalí spojená s pře-
stupem do vyšší kategorie hráči ročníku 2010
zvládnou a spolu se stávajícími hráči ročníku
2009 vytvoří skvělou partu mladších žáků.
Všem mladším žákům, ale i ostatním hráčům
přejeme mnoho sportovních úspěchů v barvách
Jiskry Litomyšl.

Antonín Hloušek


