
Zpravodaj města Litomyšle

2. června 2022
Ročník XXXII.6

Po dvou „covidových” ročnících se program Smetanovy Litomyšle vrací na svou dlouhodobě
rostoucí trajektorii počtu pořadů a 9. června tak začíná dosud nejbohatší ročník. Během 27
dní uvede 45 pořadů hlavního programu a nespočet doprovodných programů.

Podpoříte 
nápady svých 
spoluobčanů?

Stavba okružní křižovatky
u budoucího Lidlu

Toulovcovy prázdninové
pátky 2022 16133 Na gastroslavnosti

dorazily tisíce lidí

V červnu začíná
64. Smetanova Litomyšl!

Doba proticovidových opatření změnila mnohé,
například i způsob nákupu vstupenek. „Byli
jsme zvyklí, že se během prvních hodin před-
prodeje vyprodalo i více než 80 % nabízených
míst, byla to každoroční smršť a obrovský nápor
na prodejní systém. Tentokrát probíhá předpro-
dej klidněji,” uvádí ředitelka komunikace Eva
Piknová s tím, že se zřetelně posunul „horizont
plánování” a návštěvníci raději nakupují vstu-
penky až téměř na poslední chvíli. „Díky tomu
se ovšem otevírá mimořádná příležitost navští-
vit i ty nejatraktivnější pořady, které by jindy
byly okamžitě vyprodané,” dodává Piknová.
Litomyšlané mohou vstupenky tradičně zakou-
pit v informačním centru, ve festivalovém cen-
tru na zámeckém návrší, online na webu
festivalu nebo na telefonu 461 049 232. 

Speciálně Litomyšlanům
Ani letos nebude festivalu chybět Litomyšlany
velmi oblíbená doprovodná scéna Festivalové
zahrady. Zdobí ji přímé přenosy zahajovacího
a závěrečného koncertu a letos také již vypro-
daný „Koncert na přání” s Vojtěchem Dykem.
Veřejná prostranství města se opět stanou
výstavními prostory „Plánu B” Smetanovy vý-
tvarné Litomyšle.
Programový přehled 64. Smetanovy Litomyšle
na straně 8. 

Karel Telecký, foto: František Renza

Mezi uváděnými skladbami svítí Carmina Bu-
rana, Novosvětská, Straussova Alpská symfo-
nie, oblíbený Čajkovského klavírní koncert b
moll či galakoncert sestavený z hitů Smetano-
vých a Dvořákových oper. Největší hvězdou le-
tošního ročníku bude strhující basbarytonista
Erwin Schrott, titulní pořad „A znovu láska” při-
pravuje Jiří Pavlica s Hradišťanem, vystoupí
Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Pavel
Šporcl, ale také nejuznávanější soubor tzv. po-
učené interpretace barokní hudby Collegium
1704 Václava Lukse. Taneční adaptaci nesmrtel-
ného příběhu Carmen přiváží přímo z ohnivé
Andalusie Antonio Andrade Flamenco Com-

pany. Ve Svatou Ludmilu se promění žijící le-
genda Soňa Červená v novém oratoriu Nádech
věčnosti.
„Opravdu výjimečný pro nás letos bude víkend
ve společnosti České filharmonie”, popisuje ře-
ditel festivalu Jan Pikna. Symfonická báseň
Z českých luhů a hájů pod taktovkou Jakuba
Hrůši doslova otevře české předsednictví
v Radě Evropské unie. „Společné zasedání
české vlády a Evropské komise plánované
na 1. července bude pro Litomyšl vskutku mi-
mořádnou událostí,” dodává Pikna. „Hostit
všechny zástupce sedmadvacítky i kompletní
vládu je pro nás pochopitelně ohromnou ctí.”

Předsednictví v EU zahájí zasedání
vlády a Evropské komise v Litomyšli
Město se chystá na další setkání politiků. České
předsednictví v Evropské unii otevře prvního
července společné jednání Fialovy vlády a Ev-
ropské komise v Litomyšli. Kromě slavnostního
programu vedení města řeší i plánovaná bez-
pečnostní opatření, s tím souvisí i dopravní
omezení, která se dotknou Litomyšle a okolí.
První přípravy začaly už v květnu, kdy na zá-
meckém návrší jednali zástupci města, úřadu

vlády, policie a dalších institucí. Přesná omezení
i program se ale občané dozvědí v červnu. 
Premiér Petr Fiala uvedl, že většina akcí včetně
hlavního summitu českého předsednictví vláda
uspořádá v Praze, a to i z finančních důvodů.
„Ale první základní akce, která otevírá celé
předsednictví, společné zasedání české vlády
a Evropské komise, se uskuteční v Litomyšli,"
sdělil předseda vlády. str. 5

Hlasování ve třetím ročníku participativního
rozpočtu se pomalu blíží do finále. Až do 15.
června můžete na webu www.litomysl.cz
hlasovat pro nejlepší nápady svých spolu-
občanů.
Jde to snadno a rychle z pohodlí domova
a ke hlasování již nepotřebujete ani občan-
ský průkaz. Stačí mít trvalé bydliště v Lito-
myšli, chuť přispět k rozvoji města a pár
minut volného času.
V letošním ročníku se o vaši přízeň uchází
celkem patnáct projektů ve dvou kategori-
ích. Najdete mezi nimi nápady na zvelebení
veřejných prostranství, vybudování chybě-
jící infrastruktury či návrhy s environ-
mentální zaměřením. Kompletní seznam
projektů najdete na straně 17.            -red-
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OTEVŘENÁ RADNICE

V Pardubickém kraji budou od června jezdit noví dopravci
Od 12. června dojde nejen ke změně jízdních
řádů, ale také k výměně autobusových do-
pravců, kteří jezdí v Pardubickém kraji. 
„Kromě tradiční změny na letní jízdní řády se
cestující v našem kraji dočkají také změn v po-
době nových dopravců. Od června u nás začne
jezdit společnost BusLine a Umbrella Services.
Mnoho stávajících dopravců však zůstává, jen
s novými smlouvami. Cestující autobusovou do-
pravou se nemusí obávat nějakých zásadních
změn,“ uvedl krajský náměstek pro oblast do-
pravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš.
Jízdní řády jsou sestavené a obce mají čas je při-
pomínkovat. „Ve chvíli, kdy spustíme nové jízdní
řády a cestující s nimi nebudou spokojeni, do-
poručím jim, aby se obrátili na příslušnou obec,
která vznese požadavek našim technologům.
Nesrovnalosti jsou potřeba ihned řešit, aby se

vše stihlo zanést do změn jízdních řádů, které
se pravidelně mění jednou za půl roku,“ dopo-
ručil náměstek Kortyš. Převážná většina nových
jízdních řádů bude odpovídat stávajícímu stavu,
u některých linek došlo k jejich přečíslování.

Přesun infokoutku z autobusového nádraží
na Smetanovo náměstí
Změnu autobusového dopravce pocítí cestující
v Litomyšli i jinak. Kvůli tomu, že je celé první
nástupiště v majetku bývalého provozovatele
ICOM Transport, dojde s největší pravděpodob-
ností k přesunu infokoutku, kde si lidé kupují
lístky či zjišťují odjezdy autobusů. 
Místo čekárny na nádraží budou nejspíše muset
zajít do informačního centra na Smetanově
náměstí. „Navrhované změny se nám nelíbí,
považujeme to za další zhoršení služeb pro

obyvatele Litomyšle. Již delší dobu jednáme
s oběma dopravci a stále je šance na to se do-
mluvit, byť není příliš velká. Celá věc se zjedno-
dušeně má tak, že městu patří jen druhé a třetí
nástupiště, zatímco první a čekárna je ICOMu.
Ten nevyhrál ve výběrovém řízení a nyní jed-
náme o tom, za jakých podmínek by prostory
pronajal novému dopravci. Chtěl bych poděko-
vat všem stranám za vstřícnost a ochotu jed-
nat, chceme, aby se místních změny dotkly co
nejméně a infokoutek fungoval tam, kde roky
předtím. Nicméně město dělá pouze mediátora,
na konkrétních podmínkách se musí obě spo-
lečnosti shodnout a najít kompromis, my jsme
připraveni k němu maximálně přispět,“ infor-
muje starosta Daniel Brýdl.
O výsledcích jednání budeme informovat v příš-
tím vydání Lilie. -red-, -mv-

Starostova
odpovědna
Dotaz k vlakovému nádraží - byl jsem docela
překvapen, jak se zredukovalo kolejiště… 
Co město zamýšlí s pozemky?
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. I já mám někdy
pocit, že ta cyklostezka by byla bývala logická,
na druhou stranu ze strategického hlediska je
asi dobře, že napojení na železniční síť bude mít
Litomyšl i do budoucna. 
Pokud jde o prostor po kolejích, tak jsme začali
jednat se Správou železnic o možném převzetí
do majetku města - jak ty pozemky, tak budovu
bývalé výtopny. Jsem moc rád, že se podařilo
zachránit výtopnu před možným zbouráním,
věnoval jsem tomu docela dost energie na zá-
kladě popudu od několika sdružení i jednotlivců
a dobrá věc se podařila. V tuto chvíli město pro-
najímá místnosti bývalé restaurace od Správy
železnic pro tzv. komunitní dílnu a nájemné je
hrazeno z vítězného projektu participativního
rozpočtu minulého roku. Dílna by pro veřejnost
měla být otevřena pravděpodobně v létě.
Správa železnic připravuje podmínky případ-
ného převodu na město a uvidíme, zda nale-
zneme shodu v představách (a možnostech)
obou institucí.
Každopádně jsem moc rád, že se podařilo
kolem vlakového nádraží odstranit na naši žá-
dost rezavé zbytečné nevzhledné ploty. Také
jsme vybudovali provizorní cestu od sýpky
směrem k Nádražní ulici - jde o další „zkratku“
pro občany, které se poslední tři roky snažíme
po městě realizovat na podporu pěší chůze.
Pokud se podaří městu převzít pozemky po ko-
lejišti, připravíme tam s kolegy další pěšiny, pří-
padně odpočinkovou zónu, zkratku směrem
k nadchodu u Smetanova domu... zkrátka mož-
ností, jak využít a zkulturnit tento prostor, je
mnoho. Z hlediska zákona není možno vybudo-
vat přes koleje přechod (jednal jsem o tom s ve-
dením Správy železnic několikrát), tak alespoň
toto zkrácení kolejí umožní do budoucna kratší
cestu do centra pro lidi z Husovky.
Děkuji za Váš zájem o naši Litomyšl, hezký den.

Daniel Brýdl, starosta města

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-

Zahájení sezóny na plovárně se blíží

S nadcházejícím létem se zvyšuje aktivita za-
městnanců plovárny, kteří pracují na zprovoz-
nění areálu pro veřejnost. Malý vyhřívaný bazén

by měl být v provozu již na sklonku května, zá-
leží však jako vždy na počasí. „Pokud bude teplo
a nebude pršet, tak stejně jako v minulých le-
tech plánujeme na přelomu května a června
zprovoznit malý vyhřívaný bazén a v průběhu
června pak v závislosti na počasí i velký bazén
a tobogán. O všem budeme informovat
na webu bazen-litomysl.cz/plovarna. Těšíme se
na vás,“ zve veřejnost na návštěvu vedoucí plo-
várny Pavel Münster.
Novinkou letošní sezóny je velká venkovní na-
fukovací trampolína pro děti. Navzdory vzrůs-
tajícím cenám energií město zachovalo pro
letošní sezónu ceník platný v minulých letech,
a nedošlo tedy ke zdražování vstupného.
                                                                         -az-

Jak by se měl jmenovat nový park 
na ulici Z. Kopala?
Až do 30. června můžete radnici posílat své
návrhy na pojmenování nového parku, který
vzniká na ulici Z. Kopala u nemocnice. Přírodní
plocha se stovkami stromů i unikátním systé-
mem zachycování dešťové vody v krajině zatím

nemá oficiální jméno a slavnostní otevření
na konci léta letošního roku se blíží. Jaký název
by se vám pro park líbil? Dejte ho vedení města
vědět na e-mail mesto@litomysl.cz či své ná-
vrhy pošlete na kontakty uvedené v tiráži. -az-

Usnesení rady města
RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2

smlouvy o výpůjčce budovy kina Sokol ze dne
21. 12. 2009 s Tělocvičnou jednotou Sokol Lito-
myšl, kterým se prodlouží smlouva na dobu ur-
čitou do 31. 6. 2032 v návaznosti na plánované
opravy nouzového osvětlení a elektroinstalace.

RaM se seznámila s návrhem smlouvy o vzá-
jemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Cyklostezka Litomyšl - Osík" mezi městem Li-
tomyšl a obcí Osík dle přílohy a souhlasí s pří-
pravou projektu cyklostezky a jednáním
o spolupráci dle této smlouvy. Po zpracování
projektu bude návrh smlouvy doplněn o kon-
krétní údaje z projektu a předložen ke koneč-
nému schválení.

RaM souhlasí s tím, aby plakátovací plocha
v Osické ulici byla bezplatně k dispozici Voleb-
ním stranám (zaregistrované politické strany,
hnutí, koalice, nezávislí kandidáti, sdružení ne-
závislých kandidátů nebo sdružení politických

stran nebo politických hnutí a nezávislých kan-
didátů) pro vylepování volebních materiálů před
volbami do zastupitelstva města Litomyšle
podle zákona č. 491/2001 Sb. RaM dále souhlasí
s tím, aby plakátovací plocha v Osické ulici byla
bezplatně k dispozici jednotlivým kandidátům
(pro volby do Senátu Parlamentu České repu-
bliky ve volebním obvodu č. 46) pro vylepování
volebních materiálů před volbami do Senátu
Parlamentu České republiky podle zákona
č. 247/1995 Sb., 491/2001 Sb. Doba pro vylepo-
vání volebních materiálů je stanovena od 1. 8.
2022 do 23. 9. 2022. Plocha bude rozdělena
na stejně velké části podle počtu zaregistrova-
ných volebních stran a pro volby do zastupitel-
stva města a kandidátů do Senátu. Na jiné
plakátovací plochy ve vlastnictví města Lito-
myšle nebudou volební materiály vylepovány.
    

www.litomysl.cz/rada_mesta/usneseni
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Stromy určené k pokácení dostaly
druhou šanci
Ve třech lokalitách ve městě se v květnu sá-
zely nové stromy. Oproti jiným projektům
na ozeleňování Litomyšle však tato snaha byla
unikátní. Město totiž dostalo darem vzrostlé
stromy, které za normálních okolností kvůli je-
jich velikosti nelze snadno vyjmout a sázet.
Díky využití nových technologií to však tento-
krát možné bylo. „Máme z toho velkou radost
a moc děkujeme Školkám Litomyšl za tento
dar. Stromy byly už vrostlé a pro standardní
přesazení a prodej nevhodné, čekalo by je
tedy pokácení, což by byla velká škoda. Za-
tímco nově vysazované stromky mají obvody
kmenů zpravidla kolem 15 centimetrů, tak
v tomto případě se jednalo o obvod několika-
násobně větší, až ke čtyřiceti centimetrům.
Na takový výsledek bychom u malých sazenic

Pozvánka 
na červnové jednání 
zastupitelstva

Začala stavba druhé poloviny křižovatky u budoucího
Lidlu. Radnice řeší, jak tam budou přecházet chodci
V pondělí 23. května začaly avizované práce
na vybudování druhé poloviny okružní křižovatky
poblíž areálu budoucího Lidlu u vjezdu do města
ve směru od Vysokého Mýta. Stavební firma
bude v místě pracovat až do začátku července
a celý projekt je rozdělen na dvě etapy.

I. etapa 23. května až 19. června
Komunikace je průjezdná pouze pro dopravní
obsluhu Nedošína a Saint-Gobain Adfors. Řidiči
osobních aut projíždějící městem se musí vydat
po objízdných trasách, zatímco šoféři náklad-
ních aut jezdí po již vybudované části kruho-
vého objezdu. Provoz v místě řídí přenosná
světelná signalizace a pracovníci stavby. 
Pro osobní dopravu na trase Litomyšl-Vysoké
Mýto je stanovena objízdná trasa ve směru kru-
hový objezd u Daliboru, Lány, odbočka u býva-

lého Terozu na silnici I/35. Ve směru Vysoké
Mýto-Litomyšl pak řidiči jezdí přes obce Cere-
kvice nad Loučnou, Nová Sídla, Sedlíšťka,
Morašice, Višňáry a u viaduktu na ulici T. G. Ma-
saryka se napojí na hlavní silnici.

II. etapa 20. června až 3. července
Kvůli dokončení prací dojde ke kompletní uza-
vírce levého pruhu silnice. Pro potřeby obyvatel
Nedošína a závodu Saint-Gobain Adfors bude
možné využít příjezd přes parkoviště čerpací
stanice. Pro ostatní budou stále platit výše uve-
dené objízdné trasy. Na křižovatce silnic I/35,
výjezdu z Nedošína a silnice ve směru Sedliště
bude pro větší bezpečnost řidičů omezena
rychlost jízdy na 70 kilometrů v hodině.

Do Nedošína nejede MHD
Stavební práce výrazně omezily i provoz měst-
ské hromadné dopravy, která od 23. května
do 3. července neobsluhuje zastávky Rybářství,
Vertex, Nedošín-Žabárna, Nedošín-na obrátce
a Lány-Teroz. Zastávky Lány-vodovody a Lány-
U Babky jsou obslouženy pouze linkami číslo 4,
11 a 19.
Dočasně je také zrušen zákaz vjezdu na obslu-
žnou komunikaci vedoucí ze Šibeničního vrchu
na Štít. Nová křižovatka by měla být v ostrém
provozu letos na podzim, kdy se počítá i s ote-
vřením nové prodejny Lidlu.

Nejasnosti kolem přechodu pro chodce
V současné době není jisté, jak u supermarketu
Lidl nakonec budou chodci zdolávat silnici I/35.
Zatímco radnice v místě chce standardní pře-
chod pro chodce, policie na základě statistik
preferuje pouze místo pro přecházení. „Rozdíl
je hlavně v tom, že na klasickém přechodu mají
chodci přednost, zatímco na místě pro přechá-
zení ne. Přednost však bohužel někteří občané
chápou jako absolutní. Chodec před vstupem
na přechod ale musí brát v úvahu rychlost
a také rozměry vozidla. Proto v současné době
Policie ČR jako vrcholný orgán v oblasti bezpeč-
nosti preferuje zřizování míst pouze pro přechá-
zení. Vzhledem k tomu, jak to na průtahu
městem vypadá, preferujeme klasický přechod,
protože jinak budou občané mít problém silnici
přejít a budou muset čekat na to, až jim někdo
dá přednost. Na klasickém přechodu pro
chodce se totiž zdá, že jsou řidiči více ochotni
zastavit,“ popisuje stanovisko města Pavel Jiráň,
vedoucí Odboru místního a silničního hospo-
dářství MěÚ Litomyšl.
Po uzávěrce tohoto vydání Lilie zástupci města
i na popud petice občanů z lokality znovu jed-
nali s policií o tom, zda by nešlo alespoň
do zprovoznění dálnice D35 v místě ponechat
klasický přechod pro chodce a změnit jej
na místo pro přecházení až po dokončení této
významné komunikace, která svede značnou
část tranzitní dopravy mimo město. O výsled-
cích jednání budeme informovat. -mv-Díky participativnímu rozpočtu 

si můžete venku zahrát šachy
„Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí tvůrčí
myšlení, paměť, fantazii, přesnost i vůli. Mohou
být zábavou, příležitostí k setkávání, sportem
i uměním. Proto by bylo skvělé mít po Litomyšli
pár venkovních šachových stolků a moci si za-
hrát na čerstvém vzduchu. Podpoříte nás?“
Přesně s tímto nápadem před rokem přišli
autoři návrhu na pořízení nových šachových
stolků v litomyšlském participativním rozpočtu.
Přes zimu a jaro probíhala jednání o jejich umís-
tění a výrobě. Díky aktivitě zdejších občanů si
nyní můžete šachové stolky vyzkoušet a zahrát
si na nich s přáteli i náhodnými kolemjdoucími.
Najdete je v Mariánské ulici.  Figurky jsou k za-
půjčení v nedaleké zmrzlinárně. -mv-

Zveme veřejnost na červnové jednání zastupi-
telstva, které se uskuteční ve čtvrtek 23. června
od 16.00 v zámeckém pivovaru. Na programu
budou například majetkoprávní záležitosti, zá-
věrečný účet města za rok 2021, změny stáva-
jícího rozpočtu města, závěrečné účty
dobrovolných svazků obcí za rok 2021 či změny
územního plánu města. Přesný program bude
v červnu zveřejněn na plakátovacích plochách
a webu www.litomysl.cz. -az-

čekali minimálně pět let.  Je samozřejmě prob-
lém s tím, že se nemusí všechny stromy uchy-
tit, ale určitě je lepší jim dát šanci. I vizuálně
vypadá  lépe, když v místě občané vidí už větší
a olistěný strom,“ vysvětluje správkyně měst-
ské zeleně Barbora Rezková.
Město si kvůli daru objednalo služby zahrad-
níků, kteří disponují traktorbagrem se speciál-
ním vybavením. To jim umožňuje strom
„vydloubnout“ ze země i s dostatečným balem
zeminy, aby nedošlo k poškození kořenů. Tento
bal pak i se stromem přesadí do jámy o stejné
velikosti v určené lokalitě. „Službu jsme si ob-
jednali teprve podruhé a budeme sledovat vý-
sledky. Celkem jsme vysázeli 24 stromů
v autokempu Primátor, lokalitě Na Řetízku
a u městského hřbitova, kde došlo i k úpravám
prostoru u vstupu, aby byl pro veřejnost otevře-
nější a příjemnější. Doufáme, že se všechny
stromy uchytí a tuto metodu budeme moci
v budoucnu znovu použít,“ dodává Barbora
Rezková.
V letošním roce by se v Litomyšli mělo podle
současných odhadů vysázet přes 350 ovocných
i listnatých stromů. Tento novodobý rekord
bude hlavně zásluhou zahradníků pracujících
na založení parku na ulici Z. Kopala. Jen tam se
počítá s více než 250 původními odrůdami če-
ských stromů, které na začátku minulého století
v místě rostly. -mv-
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Nestraníci
Životní prostředí v Litomyšli
Pojem životní prostředí lze chápat široce jako
soubor přírodních, umělých i sociálních složek
světa, které navzájem interagují. Lidé logicky
přetváří své okolí k obrazu svému dle svých po-
třeb v úrovni svého poznání. Ve světě platí, že
čím civilizovanější společnost, tím více dbá
na kvalitu životního prostředí a vynakládá
k tomu více prostředků. Je na nás, abychom vě-
domosti jak se ke svému okolí chovat šetrně,
nabyli, uplatnili a předali je našim dětem.
V rámci činnosti města Litomyšle se musíme
věnovat všem těmto složkám. Zamýšlíme se
nad příležitostmi, které přinese dokončení D35;
zvýšením průchodnosti města; další výsadbou
zeleně; podporou recyklace odpadů a kompos-
tování; modernizací kanalizační a vodovodní
sítě a ČOV; podporou alternativních zdrojů
energií; stabilizací městských lesů; požadavky
na zábor příměstské půdy a řadou dalších.

V bezedném moři témat lze nalézat záležitosti
s širokou shodou v řešení, ale i ty velmi kom-
plexní, kde se budeme v názorech lišit na úrovni
jednotlivců. Ilustrativním příkladem budiž Ne-
došínský háj. Někdo v této přírodní disturbanci
vidí zrod rozmanitosti stanovišť přinášející i roz-
manitost života, někdo při návštěvě lokality
ztrácí klid duše, neboť mu chybí ladnost upra-
vené krajiny. Leckdo by na náměstí uvítal více
stromů, přinášející stín v letních dnech, někomu
se však ihned vybaví zastíněné památky či uc-
pané kanály listím. Zamysleme se, postavíme
pro zadržení přívalových dešťů poldry nebo se
pokusíme změnit strukturu příměstské krajiny,
aby vodu nasákla jako houba? Buďme realisté,
často to lepší řešení známe, ale uvést ho do re-
álného života je obtížné, ba nemožné.
A pak jsou zde věci, kde chybí pouze osvěta.
Nevysypu nespotřebované léky do záchodu,
neboť vím, že současná technologie čistění vod

si s nimi neporadí a skončí v řece jako farmako-
logický koktejl. Do kamen nepřiložím odpad,
nedej bože plastový, neboť přiotrávím sousedy
i sebe. Nezaplním popelnice komunálního od-
padu trávou a listím, protože mají lepší využití.
Staré kolo pod rouškou tmy neopřu o kontejner
na sklo. Šetrnost a ohleduplnost je o vědomí
a uvědomění. Být si vědom toho co činím, co
tím způsobuji a zda to chci nebo nechci dělat.
Požadavky lidí se mění. Hodnotou budoucnosti
bude čistota, prostor a klid. Klid od hluku,
smogu, stresu, imisí. Čisté životní prostředí
a klidné městské prostředí v ruku v ruce s kul-
turním, sportovním, a duchovním vyžitím. Cesta
k tomu znamená vědomosti nabýt, uplatnit
a předat. Vaše náměty uvítáme na adrese:
info@nestraniciprolitomysl.cz

Za Nestraníky - Radek Holcman
www.nestraniciprolitomysl.cz

BLEŠÍ TRHY UŽ PO DVANÁCTÉ 
Bleší trhy v Litomyšli nikdy nebyly jen o pro-
deji či nákupu levného zboží. Chtěli jsme
především přinést čerstvý vítr. Akci, kde by-
chom se mohli potkat a popovídat. To se již je-
denáct let daří. 
Díky bleším trhům můžeme pomáhat tam, kde
si myslíme, že je to potřeba. Všímáme si ma-
lých věcí, na které se peněz nedostává. V prů-
běhu let jsme financovali projekt pro sociálně
slabší děti Prima odpoledne, nakoupili jsme
vyvýšené záhony pro seniory, přispěli
na novou střechu skautům na Posekanci, nebo
třeba podpořili prázdninové zážitkové akce
v nízkoprahovém zařízení NADĚJE.
Přijďte se 11. června, 9. července, 13. srpna
a 10. září opět pobavit, něco málo vydělat
a zároveň udělat něco pro druhé. 

Petra Novotná, Generace 89

BLEŠÍ TRHY: 
MIKRO-PŘÍKLAD FUNGOVÁNÍ MĚSTA
Letní trhy na Špitálku můžeme s malou nad-

sázkou považovat i za ukázku naší představy
fungování města. 
• Mezigenerační posílení komunity, tedy
společnosti lidí, kteří nejen bydlí ve městě, ale
společně jej tvoří. Impuls vychází z občanské
veřejnosti – Blešáky založila tehdy začínající
Generace 89. Prodávat chodí senioři i děti, ro-
diny i jednotlivci. Nálada je vždy dobrá a nejen
proto, že smlouvání je zábava.
• Participace lidí, kteří mohou, ale nemusí být
nutně organizátory. Stávají se však spolutvůrci
společenské kvality života ve městě a inspirací
pro ostatní. Stačí si projít několik stánků a o in-
spiraci je postaráno. 
• Otevřenost. Blešáky jsou pro kohokoliv, kdo
je ochoten dodržet jedno pravidlo, 20 % se od-
vádí do blešího fondu. V posledních letech se
přidali např. skauti, přijďte i vy! 
• Využití potenciálu nebo atmosféry konkrét-
ního místa – útulné Toulovcovo náměstí vybízí
k setkávání v různých podobách, třeba v té
prapůvodní, ke které rynky sloužily – k trhu.
• Udržitelnost. Nabízí se věci, které již původní

majitelé nepotřebují, ale dalším mohou sloužit
bez nutnosti nákupu nových výrobků. Řídíme
se selským rozumem – proč něco vyhazovat,
když se věci užijí jinde. Proč je nosit na skládku
či sběrný dvůr, když mohou ještě udělat ra-
dost.
• Společný cíl –  Blešáky nejsou jen akcí sama
pro sebe, ale mají širší přesah. Jednak umí fi-
nančně podpořit dobré věci, zároveň ale spo-
jují lidi. 
Stejné principy lze ve městě aplikovat při
mnoha různých procesech, od těch menších
v integrovaných obcích (obnova hřiště, do-
pravní řešení ulice) až po projekty s potenci-
álem změnit celé město, do budoucna třeba
revitalizace silničního průtahu po odklonění
tranzitu na dálnici. 
Krásné léto přejí Vaši zastupitelé za GENERACI
89. 

Petra Benešová, Dan Brýdl, David Edlman,
Míra Hájek, Olga Radimecká a Jan Vavřín

KDU-ČSL a nezávislí
Úspěšná sezona pro (nejen) litomyšlský sport
Pro většinu sportů již sezona skončila, nebo se
právě blíží ke svému konci, samozřejmě s výjim-
kou letních sportů, které jsou v plném proudu.
Kluby tak bilancují svá umístění a výsledky.
Troufnu si tvrdit, že pro všechny místní oddíly,
ať už hrají s míčem, pukem, do branky, koše či
přes síť, skončila obrovským úspěchem. Hlavní
výhrou pro nás všechny bylo, že jsme mohli
opět s dětmi sportovat a že se naše soutěžní
sezony dohrály do konce, což byla věc v minu-
lých dvou covidových letech nemyslitelná.
Myslím, že jsme si všichni připsali ještě jednu

velkou výhru, a tou bylo, že nám během covidu
moc dětí neskončilo, případně se našly nové,
které chtějí sportovat. To dokazuje i počet dětí
v žádostech o dotaci na činnost mládeže, který
nikterak nepoklesl. Ano, některé děti skončily,
ale zase nové přišly, což je běžný jev i bez co-
vidu. Z této skutečnosti, že děti stále mají
o sportování zájem, mám velkou radost. Os-
tatně i počet přihlášených dětí do sportovní
třídy na ZŠ T.G.Masaryka také stále roste.
Suma sumárum, děti se chtějí hýbat a to je
dobře. A dobře také je, že mají v Litomyšli kde.
Naše sportovní infrastruktura pro organizovaný

i amatérský sport je s ohledem na velikost
města opravdu výborná, byť nedostatky se na-
jdou vždy a všude. Možná by chtěl každý mít
své hřiště a venkovní posilovnu kousek za
domem, ale to vážně nejde. Navíc jsme spor-
tovci, tak si na hřiště můžeme kousek doběh-
nout nebo dojet na kole. Když se porovnáme
s mnoha dalšími městy v republice, tak věřte, že
jsme na tom opravdu dobře a podmínky pro
sport nám může kde kdo závidět.

Martin Šorf

Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 
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Radnice oficiálně představila plány 
tří největších připravovaných investic

Během dvou a půl hodin vystoupili autoři pro-
jektů, zástupci města a řada spoluobčanů, kteří
se vyjadřovali jak k návrhům samotným, tak
k možným problémům při jejich realizaci. „Mys-
lím si, že je určitě dobré nechat lidi nahlédnout
takzvaně pod pokličku. Je určitě správné v před-
stihu s veřejností diskutovat naše plány a všem,
kteří se do diskuse zapojili, moc děkujeme. Ne-
jenom architekti tak mají nyní zpětnou vazbu
a mohou s ní pracovat při rozvíjení svých vizí.
Budoucí realizace samozřejmě ale záleží přede-
vším na získání peněz z dotačních titulů.
Na monitoringu financování již průběžně pracu-
jeme. Zatím to jsou pouze plány, nápady, které
bychom rádi zhmotnili a o nichž si myslíme, že
jsou smysluplné. Jako první by se ideálně mělo
začít s rekonstrukcí rodného bytu, k níž ale ur-
čitě nedojde letos. Budeme dělat vše proto,
abychom stihli rok 2024 a mohli tak projekt re-
alizovat k výročí 200 letům od narození našeho
slavného rodáka,“ uvedl k veřejnému projednání

místostarosta Radomil Ka-
špar.
Podklady z jednání, včetně
všech materiálů z prezen-
tací, jsou dostupné na webu
litomysl.cz, kde najdete
i odkaz na kompletní zá-

znam pořízený kabelovou televizí CMS TV.
V tomto vydání Lilie znovu připomínáme ales-
poň základní údaje ke každému projektu.

Rekonstrukce Rodného bytu B. Smetany
V roce 2024 bude Litomyšl společně se zbyt-
kem republiky a světa slavit 200. výročí naro-
zení jednoho z největších hudebních skladatelů
naší historie. Odkaz Bedřicha Smetany v Lito-
myšli má oživit a pro turisty zatraktivnit rekon-
strukce jeho rodného bytu v pivovaru
v zámeckém areálu. Architekti pracují na změně
celého konceptu a uspořádání, má dojít k pře-
místění současného vstupu, který v minulosti
nefungoval, propojit byt s areálem pivovaru
jako tomu bylo v minulosti. Současně se plánuje
vytvoření hudební, multimediální a historické

místnosti, které návštěvníkům nabídnou roz-
dílné zážitky při návštěvě rodného bytu.
Rekonstrukce je dle vedení města nutná neje-
nom s ohledem na blížící se výročí, ale hlavně
kvůli technickému stavu objektu, kde přetrvá-
vají problémy s vlhkostí a úpravu expozice
omezují rozvody inženýrských sítí ve velice
špatném stavu. Změny mají respektovat histo-
rický ráz budovy a rozšířit stávající expozici tak,
aby Rodný byt Bedřicha Smetany důstojně re-
prezentoval jeho odkaz v ČR i ve světě.

Úprava náměstí u sochy Bedřicha Smetany
Radnice si také nechala zpracovat studii, v níž
dostali autoři za úkol „osvobodit Bedřicha Sme-
tanu od aut“ a proměnit prostor kolem jeho
sochy na náměstí na klidovou zónu se stromy
a vodními prvky. Součástí zadání projektu bylo,
aby po realizaci nedošlo k většímu úbytku par-
kovacích míst, protože radnice si je vědoma
nutnosti zachovat parkování v této oblasti. Jed-
nou ze zvažovaných možností je úprava vjezdu
do náměstí a zavedení kolmého parkování na-
místo podélného.

III. etapa rekonstrukce nábřeží Loučné
Část Vodních valů u kina Sokol je posledním
úsekem nábřeží Loučné ve středu města, která
ještě neprošla rekonstrukcí. Architekti v sou-
časné době zpracovávají studii úprav lokality,
aby nová podoba ctila historický ráz, byla bez-
bariérová, umožnila snadné cestování pěším
i automobilům a jednou ze zvažovaných novi-
nek je vybudování malých vyhlídkových plošin,
které by z chodníku krátce v délce několika
metrů zasahovaly nad vodu. -mv-

Kvůli rekonstrukci silnice II/360 dojde k její
úplné uzavírce v úseku od křižovatky s komuni-
kací III/36018 v Němčicích až po křižovatku
s III/36015 ve Sloupnici. 
Termín prací byl stanoven od 1. června do 13. lis-
topadu a objízdná trasa povede obousměrně
přes Kornice po silnicích I/35, III/36016 a III/36015.

Dále upozorňujeme, že od 1. do 13. června ne-
bude průjezdná křižovatka silnic II/360
a III/36018 v Němčicích. Od 14. června do 13. lis-
topadu také bude uzavřený most 360-17 na sil-
nici II/360 v Němčicích kvůli tomu, že stavební
firma bude stavět nový. 

-red-

Oprava silnice zkomplikuje dopravu
mezi Němčicemi a Sloupnicí

Uzávěrka 
červencové Lilie
Vážení čtenáři, připomínáme, že uzávěrka čer-
vencové Lilie bude výjimečně 18. dne v měsíci.
Své příspěvky a inzeráty proto redakci pošlete
na kontakty uvedené v tiráži na poslední straně
vydání nejpozději do 18. června. Materiály do-
dané po tomto datu nebudou s ohledem
na předtiskovou přípravu zpravodaje zveřej-
něny. Děkujeme za pochopení. -red-

Na začátku května se v zámecké jízdárně uskutečnilo veřejné projednání tří velkých zvažova-
ných investic, konkrétně se jednalo o rekonstrukci Rodného bytu Bedřicha Smetany, úpravu
prostoru před jeho pomníkem v centru města a III. etapu rekonstrukce Vodních valů. 

Předsednictví v EU 
zahájí v Litomyšli
str. 1
Starosta Daniel Brýdl cítí velkou zodpovědnost
za spoluorganizaci zasedání, Litomyšl je podle
něj dobrou volbou. „Jestli chce Česko předvést,
jak se dobře využily evropské peníze, Litomyšl
je správným příkladem. Z evropských dotací
jsme udělali zámecké návrší, opravilo se re-
gionální muzeum, postavil se krytý bazén,“
vysvětlil Brýdl, který o akci v Litomyšli v souvi-
slosti s předsednictvím jednal už za předchozí
vlády. K finálnímu výběru přispěl i festival Sme-
tanova Litomyšl, který potrvá do pátého čer-
vence, a právě v první červencový večer
odehraje na zámeckém nádvoří Česká filharmo-
nie Koncert pro Evropu. 
Po setkání sedmi středoevropských prezidentů
v roce 1994 v čele s Václavem Havlem a po náv-
štěvě španělského krále Juana Carlose s man-
želkou o rok později tak Litomyšl přivítá další
významné zahraniční politiky. Chybět například
nebude německá politička Ursula von der Leye-
nová, předsedkyně Evropské komise. 

Michal Frank

STRATEGICKÝ PLÁN 
ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL
2022–2030

m ě s t o  p r o  l i d i

Je zveřejněn k připomínkování veřejnosti
do 15. června na webu
www.litomysl.cz/strategicky_plan/
pripominky_k_navrhu

Děkujeme za každý nápad a zpětnou



Návštěvník litomyšlského hřbitova
může nedaleko od kostela sv. Anny
spatřit hrob č. 183/II s poměrně ne-
nápadným náhrobkem, který byl
na základě rozhodnutí Rady města
Litomyšle č. 956/2014 zařazen
mezi památné hroby v majetku
města. Jsou v něm uloženy ostatky
československého letce a spisova-
tele Václava Kubce. Ten se narodil
19. září 1907 v Křivicích u Týniště
nad Orlicí, kde také získal základní vzdělání;
poté vystudoval Obchodní akademii v Chocni.
V roce 1926 se přihlásil ke studiu na Vojenském
leteckém učilišti v Prostějově, které bylo oddě-
lením Vojenské akademie v Hranicích na Mo-
ravě. Po dvou letech byl jmenován polním
pilotem-letcem (s průkazem č. 87) a nastoupil
službu u Leteckého pluku 1 v Praze, kde sloužil
do roku 1933. Poté působil v nakladatelství Me-
lantrich, po roce 1948 pak na pražské městské
poštovní správě. Jeho literární začátky sahají
do let 1929–1931, kdy pro Ministerstvo obrany
zpracovával hru s vojenskou tématikou. Ve tři-
cátých letech vydal několik románů, a to Piloti
hrdinné letky (1933), Oheň nad Uralem (1934),
Láska nad Oblaky (1934) a Letectvo podloud-
níka Broda (1935), v nichž mimo jiné anticipoval
budoucnost a děsivou vizi letecké války. V uto-
pickém románu Křižník vzdušného moře (1941)
reagoval v časově posunuté rovině na dění
druhé světové války, kterou prožil s rodinou
v Protektorátu Čechy a Morava. Během války
pracoval na knize povídek Devět bouřlivých dnů
(zachycující dobu husitských bouří), jež vyšla až
v roce 1958. V květnu 1945 se aktivně zapojil
do Pražského povstání a podílel se na osvobo-

zování letiště Praha-Kbely. Na zá-
kladě vzpomínek kamarádů –
účastníků letecké války v letech
(1936) 1939–1945 – zpracoval něko-
lik publikací, z nichž lze vzpome-
nout tituly Letci jdou bojovat
(1947), Molardovi piloti útočí (1946),
Nebáli se smrti (1948), Křídla nad
pouští (1948), Kde olivy dozrávají
(1964), Motory hřmí vzduchem
(1969) a Hrdinové válečného nebe

(1970). V sedmdesátých letech minulého století
publikoval v periodiku Letectví a kosmonautika
cyklus třiceti příběhů o stíhačích první světové
války. Václav Kubec zemřel 14. června 1989
v Praze a byl pohřben v Litomyšli, odkud pochá-
zela jeho manželka a kde manželé vlastnili ro-
dinný domek ve Fügnerově čtvrti, v němž
během léta pravidelně pobývali. Sem ještě
dlouho zajížděla jeho dcera paní Helena Šande-
rová-Kubcová, která z pozůstalosti svého otce
připravila k vydání či reedici publikace Na tro-
skách Welingtonu (2002), Každého desátého
zastřelit (2002), Kde olivy dozrávají (2002), Hr-
dinové válečného nebe |(2003), Dobyvatelé
vzdušeného oceánu (2007), Odvaha jim nechy-
běla (2008) a Letci jdou bojovat (2011). V letech
2014 až 2017 předala paní Šanderová písemnou
a literární pozůstalost po svém otci - letci a spi-
sovateli Václavu Kubcovi litomyšlskému ar-
chivu. Autor dvaceti románů, tří set povídek
a mnoha článků přispěl – dle publicisty a redak-
tora Václava Tikovského – svým celoživotním
dílem k popularizaci letectví zejména mezi mlá-
deží, ke správnému chápání letecké myšlenky
a k uchování obrazu té letecké generace, k níž
patřil. Oldřich Pakosta
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ZAMYŠLENÍ

Co se to s těmi lidmi stalo?
Padesát dní po Velikonocích slavíme my křes-
ťané svátek Letnic, jejichž název nám evokuje
blížící se léto. Avšak jejich význam je jiný. Sla-
víme, že vítěz nad zlem a smrtí, Ježíš Kristus,
po svém nanebevstoupení sesílá učedníkům
slíbeného pomocníka, který jim má připome-
nout a dát lépe pochopit vše důležité, co jim za
pobytu na zemi sdělil. Tuto událost máme za-
znamenanou v Novém zákoně v knize Skutky
apoštolů v druhé kapitole.
V příběhu Letnic čteme o veliké změně, která se
udála s ustrašenými učedníky, kteří se v Jeruza-
lémě schovávali v bázni před židy za zavřenými
dveřmi. Velký rachot přilákal k učedníkům
mnoho lidí slavících v Jeruzalémě svátek přijetí
Desatera Mojžíšem. Učedníci vyšli do ulic města
a otevřeně k těmto lidem hovořili. Lidé nevěří
svým uším. Prostí židé hlásají zvěst o Ježíšovi
veřejně a všichni, i když jsou z různých koutů
Blízkého východu, je slyší mluvit ve své vlastní
řeči. Kde se to v učednících bere? Co se to s nimi
stalo? Petr vystupuje a oznamuje, co se to stalo.
Že Bůh seslal na tyto lidi svého Ducha, který jim
dává takto promlouvat.
I nás asi napadne, co nebo kdo je ten Duch,
který na tyto lidi sestoupil a způsobil s nimi ta-
kovou změnu? Ti, kteří byli ustrašení a plni
bázně najednou s odvahou veřejně vystupují
a promlouvají tak, že jim všichni rozumí.
Možná, že by si někdo mohl představovat

Ducha svatého jako pozitivní či zázračnou ener-
gii, jako příjemný, povzbuzující pocit nebo jako
pohonnou hmotu křesťanského života. Avšak
Duch svatý není něco, je to někdo. Někdo ne-
uchopitelný a nepopsatelný, přesto však ten,
jehož působení jasně vnímáme a zažíváme.
Duch svatý je osoba, se kterou můžeme žít
v úzkém osobním vztahu jako s blízkým přít-
elem. Určitým způsobem přebývá v srdci kaž-
dého člověka, ať věřícího či nevěřícího. Avšak
každý mu dává ve svém životě jiný prostor
k jeho působení. Prvním krokem k setkání s ním
je sestoupit do svého nitra a začít s ním hovo-
řit. Avšak bychom měli vědět, že s ním musíme
jednat jako s osobou, nemůžeme s ním mani-
pulovat. Ani on s námi nemanipuluje, čeká, až
ho pozveme, ctí naši svobodu a respektuje
naše rozhodnutí. S trpělivostí však nabízí své
mnohé dary, které můžeme a nemusíme při-
jmout. Největším darem Ducha je poznání
Boha jako milujícího, dobrotivého otce, který
nás v našem životě nikdy neopouští, i kdyby se
dělo cokoli.
Přeji Vám, milí přátelé, abyste mohli nacházet
Ducha Božího ve svém nitru a rozmlouvali s ním
o svém životě a dokázali jste mu svěřit vše, co
vás tíží, co nám dělá starosti. Ať u něj nacházíte
vždy novou sílu pro svůj dobrý život. Možná i vy
se stanete milým překvapením pro své okolí.

Ze srdce přeje Zdeněk Mach, probošt

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Horský Pavel, Kovářová Antonie,

Lněničková Zdeňka, 
Provazníková Jaroslava, Stöckl 
Jaroslav, Voříšková Miloslava

85 let – Dvořáková Ludmila – Nová Ves 
u Litomyšle – nyní Litomyšl

90 let – Nádvorník Václav, 
Tašnerová Anna – Pohodlí, 
Říha Alois, Stříteská Slávka

91 let – Pelikovská Bohumila, 
Zindulková Božena - Pohodlí

92 let – Vopařilová Miloslava
95 let – Kábrtová Růžena
96 let – Sláčíková Jarmila
97 let  – Irová Helena

Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Petr Zelenka, Džbánov – Lucie Chmelí-
ková, Džbánov, Lukáš Hodan, Kolín –
Markéta Moťková, Mohelnice, Michal
Dvořák, Litomyšl – Lucie Chmelařová,
Litomyšl, Daniel Černý, Litomyšl – Sa-
bina Krejčová, Litomyšl, Petr Kovář,
Lanškroun – Barbora Sýkorová, Praha,
Jiří Havel, Litomyšl – Aneta Poštulková,
Česká Třebová, Jaroslav Macenauer,
Pardubice – Helena Kučerová, Včelákov,
Pavel Kopecký, Sebranice – Michaela
Švandová, Pomezí, Jaroslav Novák,
Opatovec – Marie Spáčilová, Lanškroun,
Jan Špelda, Svitavy – Iveta Říhová He-
tychová, Svitavy, Miroslav Škeřík, Javor-
ník – Kateřina Zemanová, Litomyšl,
Patrik Filipi, Litomyšl – Lucie Dvořá-
ková, Praha, Michal Hrabčuk, Újezd
u Chocně – Veronika Fišerová, Újezd
u Chocně, Dominik Hůlka, Rybník –
Pavla Burešová, Sloupnice

Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Jindřichem Hlineckým (68 let)
Boženou Broulíkovou (76 let) – Suchá
Vladimírem Šilarem (81 let)
Boženou Šťovíčkovou (81 let)
Jaruškou Špičákovou (82 let)
Zdeňkem Jánou (83 let)
Marií Kabrhelovou (84 let)
Václavem Šafaříkem (85 let)
Drahoslavem Matějkou (87 let)
Josefem Čuhelem (91 let)
Růženou Kalinovou (99 let)

Vzpomínáme.

Ve společenské kronice naší Lilie jsou
každý měsíc uváděna pouze jména těch,
kteří se zveřejněním souhlasili nebo za
které dali svůj souhlas zákonní zástupci
či příbuzní.

Dana Kmošková, předseda KPOZ

115 let od narození letce
a spisovatele Václava Kubce
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KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

červen 2022
HISTORICKÉ POHLEDY

180 let – 7. 6. 1842 se narodil Josef Štěpánek,
dějepisec, historik, zakladatel litomyšlského
muzea, spisovatel. Studoval kulturní dějiny Li-
tomyšle, byl učitelem na reálce a profesorem
na gymnáziu. Za svého působení v Litomyšli
vydal spoustu studií, výročních zpráv a samo-
statných spisů, např. Graduál litomyšlský, Dě-
jiny c. k. vyššího gymnasia v Litomyšli atd. 
120 let – 30. 6. 1902 zemřel Josef Durdík, pro-
fesor Univerzity Karlovy, filozof, psycholog, es-
tetik, překladatel, literární kritik a poslanec
českého zemského sněmu. V letech 1863 –
1867 působil na gymnáziu v Litomyšli, byl jed-
ním z prvních členů pěveckého spolku Vlasti-
mil, v letech 1883 –1889 byl poslancem za
Litomyšl. 
85 let – 23. 6. 1937 zemřel v Litomyšli Oldřich
Šťastný, učitel a ředitel učitelského ústavu
v Litomyšli. Byl výtečným zpěvákem, duší lout-
kového divadla při škole i v sokolském bio-
grafu, patřil k zakladatelům místní odbočky
Společnosti přátel Lužice a k nejváženějším
občanům města.
80 let – 18. 6. 1942 byl popraven Jiří Šperl, ab-
solvent litomyšlského gymnázia, po studiích
se prakticky školil v Augustově tiskárně v Lito-
myšli. Za války zahájil odbojovou činnost. Ges-
tapo zatklo Jiřího Šperla v Litomyšli dne 10.
června 1942, byl veden četníkem do budovy
soudu nezlomen a odhodlán. Při výsleších
v Pardubicích pronášel nejostřejší obvinění
přímo Němcům do očí. Popraven byl v zá-
mečku v Pardubicích. 
80 let – 24. 6. 1942 byl popraven PhDr. Josef
Páta, filolog, slavista, profesor lužického ja-
zyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.
Byl autorem mnoha článků a studií o A. Jirá-
skovi, T. Novákové, B. Němcové, M. D. Retti-
gové a prací o Litomyšli. Vedle pedagogické
práce se Josef Páta věnoval i činnosti spolkové,
sokolství a regionálnímu bádání z minulosti
Litomyšle a okolí. Organizačně se podílel
na významných litomyšlských výstavách vě-
novaných A. Jiráskovi, B. Němcové, J. Mařákovi
nebo B. Smetanovi. 
75 let - 17. 6. 1947 se narodil Ladislav Horáček,
nakladatel, majitel knihkupectví Paseka, spo-
luzakladatel Institutu restaurování a konzer-
vačních technik v Litomyšli, propagátor tvorby
Josefa Váchala. V roce 1991 zakoupil od Ná-
rodní galerie domek tiskaře a bibliofila Josefa
Portmana, který byl vyzdoben Váchalovými

řezbami a nástěnnými malbami, jež byly v ža-
lostném stavu. Díky úsilí restaurátorů v čele
s Jiřím Látalem se je podařilo zachránit a Port-
moneum, Muzeum Josefa Váchala, bylo
v červnu 1993 slavnostně otevřeno. V roce
1998 inicioval Ladislav Horáček výzdobu domu
v dnešní Váchalově ulici novodobými sgrafity
s náměty z Váchalova Krvavého románu, které
provedli studenti Institutu restaurování a kon-
zervačních technik.
65 let – 18. 6. 1957 zemřela Anna Marie Til-
schová, spisovatelka, autorka povídek a ro-
mánů se společenskou tématikou. Z pobytu
na Litomyšlsku získala několik postav románu
Tři kříže. V 30. letech se podílela se na výběru
a získání pozemku pro zotavovnu PEN klubu
v Budislavi. 
55 let – 7. 6. 1967 zemřel Antonín Píč, vý-
znamná osobnost kulturního života města. Byl
dirigentem pěveckého spolku, varhaník v pia-
ristickém kostele, divadelní ochotník. Věnoval
se sběratelství ex libris, byl amatérským malí-
řem, blízkým přítelem Josefa Portmana a ředi-
telem Městské galerie. 
5 let - 15. 6. 2017 zemřel Olbram Zoubek,
český sochař, který se výrazným způsobem
zasloužil o rozvoj české architektonické plas-
tiky, jeden z nejvýznamnějších českých so-
chařů současnosti. V letech 1945–1952
studoval na Vysoké škole uměleckoprůmy-
slové u profesora Josefa Wagnera. Život a dílo
Olbrama Zoubka je úzce spjato s Litomyšlí, kde
v letech 1974 – 1991 restauroval jako režimu
nepohodlný umělec, který nemohl sám vysta-
vovat, sgrafita na litomyšlském zámku.
Do týmu si vybral Stanislava Podhrázského,
Václava Boštíka a Zdeňka Palcra. Jeho domé-
nou ale zůstalo sochařství a jeho typicky pro-
táhlé figury. V lednu 1969 sejmul posmrtnou
masku Jana Palacha, je také autorem Pomníku
obětem komunismu na Petříně. Podstatnou
část své tvorby věnoval městu Litomyšl, je vy-
stavena jako stálá expozice ve sklepních pro-
storách zámku, městu daroval též skupinu
bronzových soch v Klášterních zahradách.
20 let – 20. 6. 2002 byla slavnostně odhalena
na objektu Církve československé husitské
na Toulovcově náměstí v Litomyšli pamětní
deska Jaromíru Metyšovi, faráři českosloven-
ské církve a dlouholetému sbormistrovi pěvec-
kého sboru Vlastimil. 

Lenka Backová

Litomyšlská nemocnice
V roce 1872 byla zahájena stavba nové bu-
dovy podle plánů Rudolfovy nemocnice
ve Vídni, upravených pro litomyšlské potřeby
Josefem Theurerem. V roce 1874 byla vídeň-
ským stavitelem Fölkelem stavba dokončena
a nazvána Všeobecnou veřejnou nemocnicí.
Měla kapacitu 76 lůžek, kterou bylo možné
rozšířit na 110. V následujících letech byly bu-
dovány další objekty a zařízení, v roce 1922
nemocnice získala nový operační sál a rent-
gen, v roce 1925 hospodářskou budovu pro
prádelnu. V letech 1937–1938 přibyl nový pa-
vilon interny, okolní pozemky dostaly parko-
vou úpravu. Lenka Backová

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Rádi bychom touto cestou poděkovali za

péči o naši maminku paní Marii Kabrhelovou
MUDr. Ireně Přichystalové, oběma sestřičkám,
poděkování paní Renzové a ošetřovatelkám,
dále paní Hanusové a pečovatelkám z Farní
charity Litomyšl za jejich obětavou pomoc, bez
které bychom to sami nezvládli.

Dcera Marie s manželem
Vřele děkujeme kolektivu litomyšlského odd.

ARO za ochotu a vstřícnost při návštěvách na-
šeho nejbližšího. Velice oceňujeme a vyzdvihu-
jeme přístup personálu celého oddělení, který
zajistil velice důstojné prostředí a přátelskou
atmosféru v posledních dnech našeho nejbliž-
šího. rodina Fafílkova a rodina Hauptova

V červnu uplyne rok, kdy nás navždy opustil
pan Karel Auer. Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-

nujte mu s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka, syn a dcery s rodinami
Dne 27. 6 2022 uplynou dva

roky, co nás opustil náš milo-
vaný manžel František Gilg,
otec, dědeček.
Vzpomíná manželka, dcera
Andrea a Lea s rodinou.

13. května by se dožil můj
bratr Miroslav Sobotka 100 let. Děkuji za vzpo-
mínky. 

sestra Jarmila Sláčiková, rozená Sobotková
21.června uplyne 6 let od úmrtí našeho ta-

tínka pana Miroslava Škrdly. Vzpomínáme
na něho s láskou a úctou. 

Dcera Zdeňka a syn Ladislav s rodinami.

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na i www.youtube.com/the-
comvision: Jom ha-šoa v Litomyšli: Mincovní po-
klad z Vysoké u Jevíčka - 7099 mincí ve dvou
zakopaných nádobách! • Městská galerie a
Městská knihovna Litomyšl - Ta Božena! • Ote-
vření discgolfového hřiště v Litomyšli oficiální •
Veřejné projednání tří projektů pro Litomyšl

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

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

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

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

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

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

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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9. 6. / čtvrtek / 20.15 / zámecké nádvoří
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT 
– SLOVENSKÁ FILHARMONIE
Jana Kurucová – mezzosoprán, 
Adam Plachetka – baryton, 
Slovenská filharmonie, dirigent Daniel Raiskin

10. 6. / pátek / 17.00 / zámecká jízdárna
KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE
Jiří Vodička – housle, Václav Petr – violoncello,
Martin Kasík – klavír

10. 6. / pátek / 20.00 / zámecké nádvoří
CARMINA BURANA & OBRÁZKY Z VÝSTAVY
Simona Šaturová – soprán, 
Martin Šrejma – tenor, Jiří Rajniš – baryton, 
Kantiléna, sbor dětí a mládeže 
při Filharmonii Brno, sbormistr Michal Jančík,
Pražský filharmonický sbor, sbormistr 
Lukáš Kozubík, Moravská filharmonie Olomouc, 
dirigent Jakub Klecker

11. 6. / sobota / 15.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
MAGICKÉ INSPIRACE – JOHANN & ANTONIO 
Josef Špaček – housle, Barocco sempre giovane,
umělecký vedoucí Josef Krečmer

11. 6. / sobota / 19.30 / zámecké nádvoří
NÁRODNÍ DIVADLO – TEN LÁSKY SEN
soprán – Alžběta Poláčková, Markéta Klaudová,
Eliška Weissová, tenor – Peter Berger, 
Jaroslav Březina, baryton – Adam Plachetka,
bas – Jiří Sulženko, Sbor Opery Národního 
divadla Praha, sbormistr Pavel Vaněk,
Orchestr Opery Národního divadla Praha, 
dirigent Jaroslav Kyzlink

12. 6. / neděle / 10.00 / kostel sv. Anny
BACH NONSTOP 
Audiovizuální záznam provedení kompletního
varhanního díla Johanna Sebastiana Bacha
v podání Jaroslava Tůmy.

12. 6. / neděle / 14.30 / zámecká jízdárna
LÁSKA ZA ČASŮ ROMANTISMU
Markéta Cukrová – mezzosoprán, Roman Hoza
– baryton, Ahmad Hedar – klavír 

12., 13. 6. / neděle, pondělí
/ 20.00 / zámecké nádvoří
KONCERT NA PŘÁNÍ – VOJTĚCH DYK 
& THE KING OF SWING *
Vojtěch Dyk & B-Side Band, band leader
Josef Buchta, Michal Žáček – saxofon,
Janáčkova filharmonie Ostrava, 
dirigent Jan Kučera

13. – 18. 6. / pondělí – sobota
/ 10.30, 14.30 a 18.30 / Kino Sokol
PROJEKCE S ODBORNÝM VÝKLADEM 
JAROSLAVA TŮMY A JEHO HOSTŮ 
A VLOŽENÝM KONCERTEM

14. 6. / úterý / 19.30 / zámecké nádvoří
ČAJKOVSKÉHO B MOLL 
A STRAUSSOVA ALPSKÁ
Ryan Martin Bradshaw – klavír, 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, 
dirigent Alexander Liebreich

15. 6. / středa
/ 20.00 / chrám Povýšení sv. Kříže
J. S. BACH: UMĚNÍ FUGY
Jaroslav Tůma – varhany 

16. 6. / čtvrtek / 20.30 
/ chrám Nalezení sv. Kříže
ZBIGNIEW PREISNER: 
REKVIEM ZA MÉHO PŘÍTELE
česká premiéra
Jana Sibera, Lucie Silkenová – soprán, 
Jan Mikušek – kontratenor, Tomáš Badura – tenor, 
Václav Jeřábek – bas, Natálie Štorková, 
Hana Kavalírová – soprán, 
Daniela Valtová Kosinová – varhany, 
Český filharmonický sbor Brno, sbormistr 
Petr Fiala, Filharmonie Hradec Králové, 
dirigent Rastislav Štúr

17. 6. / pátek / 20.30 / zámecké nádvoří
GALA MUZIKÁL
Tomáš Savka, Hana Fialová, Patricia Janečková,
Lukáš Vlček, Tomáš Novotný, 
Company souboru muzikálu NDM, Orchestr
souboru muzikálu NDM, Soubor baletu NDM, 
režie Gabriela Petráková, dirigent Jakub Žídek

64. Smetanova Litomyšl
9/6—5/7 2022

18. 6. / sobota / 13.30, 16.00 / Smetanův dům
JAN KUČERA: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Dětská opera na motivy pohádky B. Němcové.
Dětská opera Praha, režie Tereza Petrášková,
dirigent Anna Novotná–Pešková

18. 6. / sobota / 19.30 / zámecké nádvoří 
COLLEGIUM 1704 – G. F. HÄNDEL: MESIÁŠ
Deborah Cachet – soprán, Benno Schachtner 
– kontratenor, Krystian Adam – tenor, 
Krešimir Stražanac – bas, Collegium 1704 
& Collegium Vocale 1704, dirigent Václav Luks

19. 6. / neděle / 9.00 / chrám Povýšení sv. Kříže
BACH XXII – SLAVNÁ MŠE SVATÁ

19. 6. / neděle / 14.30 / zámecká jízdárna 
K2 – KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ 
& KATEŘINA ENGLICHOVÁ
Kateřina Kněžíková – soprán, 
Kateřina Englichová – harfa 

19. 6. / neděle / 19.30 / zámecké nádvoří
SÓLO PRO 100 SMYČCŮ III.
Janáčkova filharmonie Ostrava, 
Moravská filharmonie Olomouc, 
Komorní filharmonie Pardubice, 
dirigent Leoš Svárovský 

20., 21. 6. / pondělí, úterý / 
20.00 / zámecké nádvoří
JIŘÍ PAVLICA, HRADIŠŤAN, FOK 
– A ZNOVU LÁSKA… & SVATOJÁNSKÉ VIGILIE
Kryštof Bartoš – umělecký přednes,
Jiří Pavlica, Hradišťan, AS Žerotín Olomouc,
sbormistr Pavel Koňárek, Symfonický orchestr
FOK Praha, dirigent Stanislav Vavřínek 

22. 6. / středa / 19.30 / Smetanův dům
ENSEMBLE ESPERANZA
koncertní mistryně Chouchane Siranossian

22. – 25. 6. / středa – sobota
/ 20.00 / Zámek Nové Hrady u Litomyšle
VEČER NA ZÁMKU V NOVÝCH HRADECH 
- IL FARNACE *
Antonio Vivaldi: Il Farnace
Musica Florea, režie Andrea Mittnerová, 
dirigent Marek Štryncl 

23. 6. / čtvrtek / 19.30 / Smetanův dům
ZDENĚK GEIST: PIŠ MI. TVOJE ALMA
Alma Rosé – Zuzana Truplová, 
Graffovo kvarteto, režie David Kříž

24. 6. / pátek / 20.00 / zámecká jízdárna
JAZZOVÁ JÍZDA V JÍZDÁRNĚ
Jaromír Meduna, Tomáš Pavelka 
– umělecký přednes, Emil Viklický – klavír, 
Jazz Dock Orchestra 

25. 6. / sobota / 11.00 / zámecká jízdárna
MATINÉ S BABORÁK ENSEMBLE
Eva Hornyáková – soprán, Baborák Ensemble

25. 6. / sobota / 15.30 / Smetanův dům
POCHOVÁVÁNÍ SVĚTLA – premiéra kantáty
Jan Šťastný – umělecký přednes, 
Roman Hoza – baryton, Pavla Vykopalová 
– soprán, Martin Šrejma – tenor, 
Matouš Zukal – klavír, Zemlinského kvarteto,
Martinů Voices, dirigent Lukáš Vasilek
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Do Festivalových zahrad na přímé přenosy,
orchestry konzervatoří i Báru Polákovou
Dosud nejbohatší programovou nabídku přináší
i volně přístupná doprovodná scéna Smetanovy
Litomyšle - Festivalové zahrady. Programová
nabídka čítá přes 120 programových, nejen hu-
debních bodů. Se svými orchestry vystoupí
pražská, pardubická i brněnská konzervatoř.
Mezi padesátkou koncertů se blýská Barbora
Poláková v akustickém koncertu se svou kape-
lou, Anna Marie Tichá a Bandjeez, Ondřej Ruml
s vokální performancí „Na hubu”, Marta Klouč-
ková s Rozhlasovým Big Bandem Gustava
Broma, Tara Fuki nebo Vojenský umělecký sou-
bor Ondráš - ohromné těleso čítající orchestr
lidových nástrojů, sbor i tanečníky. Velmi oblí-
beným formátem stala tzv. „Večerní klasika”.
U brodidla se tak letos za soumraku návštěvníci
setkají s opravdu znamenitými umělci - vítězi
nemála zahraničních soutěží. Čtení v duchnách
připravuje Divadlo Drak a také další dětské po-
řady - Lidušky na zkoušku či Deskoherna, jsou
v programové nabídce již stálicí. Jako hosté di-
skusního pořadu Na piknik s Klasikou Plus do-
razí Vojtěch Dyk, Josef Špaček, Kateřina
Kněžíková a Kateřina Englichová, Jan Cina či
Václav Luks. Účinkující hlavní scény Smetanovy
Litomyšle navíc uvidíte i jako čtenáře básní Jana
Skácela v pořadu Kdo by se neSkácel. 

Smetanova Litomyšl v televizi, rozhlase
a LEDce v Klášterních zahradách
Zahajovací koncert letošní Smetanovy Lito-
myšle mohou zájemci 9. června sledovat i v pří-
mém přenosu České televize na programu ČT
art. O přestávce přenosu bude možno zhléd-
nout dokument z loňského ročníku, jehož prů-
vodkyní bude litomyšlská operní pěvkyně
Václava Krejčí Housková. Český rozhlas Vltava
svým posluchačům ve čtvrtek 16. června živě
přinese Rekviem za mého přítele. 
V průběhu roku se pak můžete těšit na rozhla-

sový záznam koncertu Klavírního tria České fil-
harmonie a Marty Kloučkové s Rozhlasovým Big
Bandem Gustava Broma. Česká televize na-
bídne záznam pořadu Jsem kněžna bláznů.
Jako přímé přenosy na velkoplošnou LED obra-
zovku v Klášterních zahradách připravuje festival
Slavnostní zahajovací koncert se Slovenskou fil-
harmonií, Janou Kurucovou a Adamem Plachet-
kou (9. 6.), Koncert na přání - Vojtěch Dyk & The
King of Swing (12. 6.) a Velké finále s Police
Symphony Orchestra (3. 7.).

Karel Telecký, Smetanova Litomyšl

Znáte Lichtenštejnsko?
Středa 22. června bude v rámci Smetanovy Li-
tomyšle věnována Lichtenštejnsku a knížecí ro-
dině. Celodenní program pak ve Smetanově
domě od 19.30 hodin završí  koncert smyčco-
vého ansámblu lichtenštejnské Mezinárodní hu-
dební akademie Ensemble Esperanza.
Na co všechno se tento den můžete těšit?
Od 11.00 hodin se dozvíte, jak se dnes žije v lich-
tenštejnském knížectví. Prozradí vám to bývalý

ministr kultury a současně honorární konzul
Lichtenštejnského knížectví v České republice
Daniel Herman. Vernisáž výstavy akvarelů
ze slavných lichtenštejnských knížecích sbírek
v 16.00 hodin zahájí vzácný host, kterým je
Marie Pia Kothbauerová, zvláštní velvyslankyně
a zmocněnkyně Lichtenštejnska. Vernisáž se
koná v prostorách zámeckého pivovaru. 

Lucie Kopecká, Smetanova Litomyšl

25. 6. / sobota / 19.30 / zámecké nádvoří
GALA VERDI
Andrea Danková – soprán, 
Jana Šrejma Kačírková – soprán, 
Harold Meers – tenor, Dalibor Jenis – baryton,
Sbor a orchestr Janáčkovy opery ND Brno, 
dirigent Robert Kružík

26. 6. / neděle / 14.30 / zámecká jízdárna
MENART 2022 PRO SMETANOVU LITOMYŠL
Účinkují stipendisté ze tříd Kateřiny Kněžíkové,
Jana Fišera, Ivo Kahánka a Radka Baboráka.

26. 6. / neděle / 19.30 / zámecké nádvoří
ČAJKOVSKÉHO PÁTÁ S FILHARMONIÍ BRNO
Jan Mráček – housle, 
dirigent Dennis Russell Davies

27., 28. 6. / pondělí, úterý / 20.30 /
zámecké nádvoří
CARMEN VE VÍRU FLAMENCA
Antonio Andrade Flamenco Company

28. 6. / úterý / 10.30 / 29. 6. / středa / 19.30 
/ Smetanův dům
LENKA NOTA: JSEM KNĚŽNA BLÁZNŮ
Soubor opery Divadla Josefa Kajetána Tyla Plzeň,
režie Martin Otava, dirigent Jan Bubák

30. 6. / čtvrtek / 20.00 / zámecké nádvoří
HVĚZDY OPERNÍHO NEBE – ERWIN SCHROTT
Victor Hugo Villena – bandoneon, 
PKF – Prague Philharmonia, 
dirigent Łukasz Borowicz

1. 7. / pátek / 19.00 / zámecké nádvoří
ČESKÁ FILHARMONIE 
– KONCERT PRO EVROPU
Lukáš Vondráček – klavír, Česká filharmonie, 
dirigent Jakub Hrůša

2. 7. / sobota / 14.30 / zámecká jízdárna
SACCONI QUARTET LONDON 
& WIHANOVO KVARTETO
Lucie Kaňková – soprán, Roxana Hadler – harfa 

2. 7. / sobota / 19.00 / zámecké nádvoří
ČESKÁ FILHARMONIE 
– MYSTERIUM ČASU & LENINGRADSKÁ
Česká filharmonie, dirigent Jakub Hrůša

3. 7. / neděle / 11.00 / zámecká jízdárna
BÁRA KODETOVÁ A PAVEL ŠPORCL – O LÁSCE 
premiéra 
Barbora Kodetová – umělecký přednes, 
Pavel Šporcl – housle, Petr Jiříkovský – klavír 

3. 7. / neděle / 15.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
ZDENĚK KRÁL: MISSA BREVIS
Lenka Cafourková – soprán,
Jakub Kubín – tenor, Martin Jakubíček – varhany,
Smíšený komorní sbor Musica da camera Brno,
sbormistr Martin Franze, 
Akademický sbor Cantica Laetitia Zlín, 
sbormistr Josef Surovík, 
Komorní filharmonie Pardubice, 
dirigent Robert Kružík

3. 7. / neděle / 20.30 / zámecké nádvoří
VELKÉ FINÁLE 
– POLICE SYMPHONY ORCHESTRA*
Jan Cina, Vendula Příhodová, Jan Sklenář, 
Karolína Soukupová, Bára Poláková, 
Ivo Kahánek – klavír, 
Police Symphony Orchestra, dirigent Joel Hána

5. 7. / úterý / 20.30 / chrám Nalezení sv. Kříže 
SOŇA ČERVENÁ 
V ORATORIU NÁDECH VĚČNOSTI
Soňa Červená, Lucie Hájková, 
Petr Nekoranec, Jiří Brückler, Lukáš Bařák, 
Kühnův smíšený sbor, sbormistr Jaroslav Brych, 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, 
dirigent Jan Zástěra, režie Jiří Heřman  

* vyprodáno

Předprodej na www.smetanovalitomysl.cz
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POZVÁNKY 

Stanislav Kolíbal –
Stavby
Galerie Miroslava Kubíka
Vás v rámci festivalu Smetanova výtvarná Lito-
myšl zve na výstavu Stanislav Kolíbal – Stavby.
Stanislav Kolíbal je klíčovou osobností českého
vizuálního umění a jako jeden z mála pronikl
i na mezinárodní scénu. Na výstavě představí
svůj cyklus Stavby, kterými se nejvíce přibližuje
architektonickým odkazům svého umění, dle
jeho slov „blíží té myšlence, jež ho po léta za-
městnávala - jak vyjádřit to, co se nám jen jeví
a co vskutku je“.
11. 6. – 27. 8. 2022
po dobu konání festivalu Smetanova Litomyšl
otevřeno denně od 10.00 - 17.00 hodin, 
poté od úterý do neděle 10.00 - 17.00 hodin
Vernisáž 11. 06. 2022 od 16.00 hodin
Smetanovo náměstí 71, Litomyšl
www.galerie-mk.cz Petra Kulhavá

Čtení pod lavici - Časopisy pro děti a mládež
od počátků po rozpad Československa
29. květen – 18. září 2022 v muzeu
„Už vyšlo Ábíčko?“ Tuhle větu slyšeli prodavači
v trafikách pravidelně. Podobně jako dotazy
na Čtyřlístek nebo Kometu, zboží, které vychá-
zelo v obřích nákladech, ale přesto často kon-
čilo schované „pod pultem“ pro dobré známé.
Nebo se prodávalo společně s nějakým ne-
atraktivním titulem, jenž jinak nešel na odbyt.
Přijďte si na výstavu zavzpomínat na své dět-
ství a ukázat potomkům, co jste v jejich věku
četli. Na výstavě jsou k vidění nejen časopisy
dnešních rodičů, ale i prarodičů a praprarodičů.
Seznámíte se s těžkými začátky vydavatelů „za
Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty,
vnucenou komunistickou reorganizací i velkými
nenaplněnými porevolučními plány… Čeká
na vás přes 150 titulů – Malý čtenář, Junák,

Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps,
Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmi-
čka, Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyř-
lístek, Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové,
Asterix…
Výstava je doplněna bohatým interaktivním
programem, který je inspirován hrami ze sta-
rých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha
ukázek komiksů, českých, francouzských nebo
třeba kubánských.
Termíny komentovaných prohlídek výstavy pro
veřejnost: 28. 5. v 18.00, 15. 6. v 16.30, 6. 9.
v 16.30.
Školy, školky a školní družiny si musí termín ko-
mentované prohlídky rezervovat předem
na emailu kmoskova@rml.cz nebo tel. 461 615
287. Petr Chaloupka

Současná dětská ilustrace
29. květen – 4. září 2022 v muzeu
Výstava představuje práci šesti českých autorů,
kteří se věnují převážně tvorbě pro děti, ilustraci
a animaci.
Barbora Brůnová je autorka komiksových stripů
Já to měl první, ilustrátorka knih, komiksů a pro-
dejných obrázků.
Autorka a ilustrátorka knih o lese, přírodě
a o tom, co nás přesahuje, Bára Buchalová ilu-
strovala více než 45 dětských knih a kreslila
také pro časopisy ABC, Bublifuk či Sluníčko.
Autor komiksů, výtvarník, ilustrátor a animátor
Libor Drobný je tvůrcem obrázků k více než
dvěma stům publikací. Jeho kresby a texty se
objevují v časopisech, jako jsou Sluníčko, Mate-
řídouška nebo Špuntíci.

Ilustrátor dětských časopisů a komiksových
sérií Tomáš Chlud vytvořil například Kouzelný
kalendář nebo Velké putování. Spolupracuje
mimo jiné s Divadlem Spejbla a Hurvínka a zí-
skal také nominaci na Českého lva za nejlepší
kostýmy.
Kreslíř vtipů a ilustrátor Tom Pekárek kreslí ilu-
strace pro časopis Mateřídouška, vtipy pro ča-
sopis Tapír, ale i obrázky na trička pro
bastard.cz.
Scénárista a ilustrátor Honza Smolík vytvořil
řadu knížek komiksů a hádanek pro děti.
Vernisáž výstavy proběhne v rámci Muzejní noci
v sobotu 28. května od 17 hodin.

Veronika Sochůrek

Portmoneana –
Váchaliana
10. června – 11. září 2022 v Portmoneu
Regionální muzeum v Litomyšli, které Vácha-
lovo muzeum spravuje, získalo v posledních le-
tech řadu sbírkových předmětů souvisejících
s Josefem Váchalem, Josefem Portmanem nebo
Portmoneem, veřejnost je však zatím neměla
příležitost zhlédnout. Vystavena bude například
Váchalova autorská kniha Satanu z roku 1926,
model Velké čertovny Portmonea a řada grafic-
kých listů, tiskařských štočků a exlibris zhoto-
vených Josefem Váchalem nebo pro Josefa
Portmana.
Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejt-
mana Pardubického kraje Roman Línek. Sr-
dečně zveme na vernisáž, která se uskuteční
ve čtvrtek 9. června 2022 od 18 hodin. Vystoupí
učitelé a žáci ZUŠ Bedřicha Smetany z Lito-
myšle. V rámci vernisáže bude také představen
reprezentativní katalog výstavy.
Komentované prohlídky výstavy:
29. června od 17.00 / 9. srpna od 10.00 / 
8. září od 17.00 Hana Klimešová

Burza knih
Od 7. do 9. června zveme všechny milovníky
knih na tradiční výprodej vyřazených knih a dal-
ších dokumentů. Výběr bude napříč žánry
od dětské literatury, přes beletrii pro dospělé -
detektivky, romány pro ženy až po naučnou li-
teraturu.  Ceny od 5 Kč a akce 5+1 zdarma. Tě-
šíme se na vás vždy od 9.00 do 16.00 hod.

Iva Pekníková, Městská knihovna Litomyšl

Tygři a dinosauři v kině
Poslední měsíc před prázdninami se na
plátna českých kin dostane několik očekáva-
ných pokračování. Kdo by neznal kultovní
a průlomový Jurský park. Film, kde režisér Ste-
ven Spielberg pomocí počítačové animace
nechal rozpohybovat vyhynulé dinosaury.
Po ohromném komerčním úspěchu vzniklo
několik dalších dílů a nyní se celá sága završí
filmem Jurský svět: Nadvláda. V něm se vrátí
kromě T-Rexe a dalších dinosaurů i hlavní po-
stavy z původního filmu. Párty hárd je název,
který bude povědomý spíše mladší generaci.
Režisér Marty Pohl alias Řezník si díky této
kontroverzní a šílené komedii (která původně
nebyla určena pro oficiální kinodistribuci a ko-
lovala tehdy po internetu) získal pověst reži-
séra, který se nebojí jít proti proudu a ani
nekorektní a drsný humor mu není cizí. Fa-
noušci této černé teenage komedie si vynutili
pokračování a my ho těsně před začátkem
prázdnin uvedeme v našem kině. Na neko-
rektní humor dojde i v novince ostravských Tří
Tygrů, což je uskupení herců Divadla Mír Ště-
pána Kozuba, Alberta Čuby, Robina Ferra
a Vladimíra Poláka. Jak se jim podařilo zasek-
nout drápy do filmového plátna, se přijďte
přesvědčit v bláznivé akční komedii Jackpot.
Z českých novinek bych ještě vypíchla kome-
dii/drama Kdyby radši hořelo, která letos há-
jila naše barvy na filmovém festivalu Berlinale

a na nedávném Febiofestu. Ve snímku sbor
hasičů jedné vesnice musí čelit úplně jiné
výzvě, než přináší obvyklý oheň – klidný
a spokojený život ve vsi totiž zničí podezření
na akci teroristů. V červnu vám také nabíd-
neme unikátní hudební zážitek – záznam kon-
certu Pražského výběru z O2 arény v Praze.
Ke svému výročí si kapela v čele Michaelem
Kocábem připravila bombastickou show s Če-
ským národním symfonickým orchestrem,
americkým dirigentem a řadou výjimečných
hostů a scénických nápadů. Poslední po-
zvánka patří nejmenším divákům. Tolik premi-
érových titulů pro děti se zatím v žádném
předchozím měsíci neobjevilo. První červnový
víkend vstupuje do kin dobrodružná česko-
slovenská hraná pohádka Zakletá jeskyně.
Další víkend se vypravíme na magickou cestu
na Měsíc v animované pohádce Náměsíčníci.
Studio Pixar a Disney vyslaly do distribuce
neohroženého astronauta Buzze Rakeťáka,
známého z Příběhu hraček.  Těsně před
prázdninami kino zežloutne – čeká nás invaze
malých, roztomilých a neposedných mimoňů
– tentokrát se vydají na záchrannou misi, aby
vysvobodili svého šéfa Grua, a bude to pěkná
jízda. Kompletní program jako obvykle na-
jdete na webových stránkách www.kinolito-
mysl.cz. Těšíme se na viděnou v kině.

Dita Konečná
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Penáti
10. června – 11. září 2022 v Portmoneu
Poprvé od smrti Josefa Portmana se do domu
vrací všechny sošky z domácího oltáříku, které
vyřezal a omaloval Josef Váchal někdy mezi lety
1916 a 1921. Penáti jsou domácí bůžkové, kteří
mají domácnost chránit. Tyto sošky jsou však
ve sbírce Památníku národního písemnictví ve-
dené jako Alegorie zlých vlastností, jejich přes-
nou úlohu se tak již patrně nikdy nedozvíme.
Vystaveni budou v Portmanově knihovně, vyře-
zané a malované Josefem Váchalem.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Památní-
kem národního písemnictví v Praze. Bude zahá-
jena společně s výstavou Portmoneana –
Váchaliana ve čtvrtek 9. června od 18 hodin.

Hana Klimešová

Suchá jehla
pátek 10. června od 17 hodin v Portmoneu
Přijďte si vyzkoušet grafickou techniku tzv.
suché jehly, která spočívá ve vyrytí kresby os-
trým hrotem do měděné desky a v jejím násled-
ném otištění na papír v grafickém lise. 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 Pabla Picassa.
Z Váchalových současníků se technikou suché
jehly nejvíce proslavil Bohuslav Reynek. S Vá-
chalem je sice mnohé odlišovalo, ale také
mnohé spojovalo.
Lektorkou kurzu je Anna Pátková. Na dílnu je
nutné se předem přihlásit na email klime-
sova@rml.cz nebo na tel. 777 840 425. Kapacita
je 8 osob. Kurz je určen pouze pro dospělé
a děti přibližně od 15 let. Cena dílny 400 Kč
včetně vstupu do expozice. Portmoneum bude
otevřeno výhradně pro účastníky kurzu.

Hana Klimešová

Festivalový Rodný
byt B. Smetany 
9. červen – 7. červenec 2022
Návštěvníci koncertů Národního operního fes-
tivalu Smetanova Litomyšl, které se odehrávají
na nádvoří litomyšlského zámku, mají i letos
možnost navštívit Rodný byt Bedřicha Smetany
v zámeckém pivovaru. Připravena je klasická
prohlídka expozice a doprovodný program Mu-
zicírování s Bedříškem. A jak můžete muzicíro-
vat? Přímo v bytě slavného skladatele si
můžete zahrát na dobové vídeňské křídlo Ge-
brüder Stingl vyrobené kolem roku 1903 v černé
lihové povrchové úpravě.
Rodný byt bude otevřen vždy hodinu před zahá-
jením představení a o přestávkách za jednotné
snížené vstupné 20 Kč. Renata Kmošková

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

•
•
•
•
•

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

Noc kostelů v Litomyšli 10. června
Termín letošní Noci kostelů byl mezinárodně
stanoven na pátek 10. června. V Litomyšli se
nám sice protne s programem hudebního fes-
tivalu Smetanova Litomyšl, nechceme to však
vnímat jako konkurenci, ale spíše jako vzájemné
doplnění a další zajímavou nabídku, která se
v tuto páteční červnovou noc otevře i návštěv-
níkům festivalu.
Jako již tradičně pořádáme tuto akci ekume-
nicky, tedy všechny církve působící v sedmi li-
tomyšlských kostelech, a proto pozvání na ni
začneme tím, co bude společné. V 17.00 se se-
jdeme k zahájení v kostele Rozeslání sv. apoš-
tolů na Toulovcově náměstí, abychom poprosili
o Boží požehnání v duchu letošního biblického
motta: „Za dne ať Hospodin dává svou milost,
celou noc mu budu zpívat a chválit ho.“ Dalším
propojením celé Noci kostelů v Litomyšli bude
také dětská soutěž probíhající ve všech zdejších
kostelech. V souvislosti s letošním 430. výročím
narození J. A. Komenského to bude křížovka vě-
novaná právě „Učiteli národů“, jejíž vyluštění
bude spojeno s malou odměnou. I z hlediska
soutěžících jsou pak důležité doby, do kdy
budou kostely otevřeny: kostel sv. Anny na hř-
bitově do 22.00, evangelický kostel v Tomíčkově
ulici do 23.00, Nový kostel Církve bratrské, dě-
kanský kostel Povýšení sv. Kříže, piaristický
kostel Nalezení sv. Kříže, kostel Rozeslání sv.
apoštolů a Husův sbor na Toulovcově náměstí
do 24.00 hod.
A nyní nabídka, na co se můžete v jednotlivých
kostelech kromě volného přístupu těšit:
- v kostele Rozeslání sv. apoštolů od 18.00

na společné tvoření pro děti a od 20.00
do 21.00 na prohlídky varhan doprovázené
hrou „Rozšlapejme varhany“,

- v kostele sv. Anny od 19.00 do 20.00 na pro-
hlídky varhan s ukázkami hry „Oprašme var-
hany“,

- v evangelickém kostele ve 20.00 na pásmo
ze slov a písní J. A. Komenského,

- v kostele Povýšení sv. Kříže v 17.45 na mši
s doprovodem scholy, v 18.45 na čtvrthodinku
o „Učiteli národů“ s M. Burešovou, v 19.30
na zamyšlení Z. Macha nad rodinou v dnešním
světě „Taťka, mamka a děti“, od 20.00
do 21.00 na prohlídky varhan s ukázkami skla-
deb „Rozezněme varhany“ a od 21.00 do 21.30
na koncert rodinného souboru MimTrio s ná-
zvem „Meditace“,na proboštství ve farním
sklepě od 20.00 do 22.00 na ochutnávku
mešního vína „Cikni si s mnichem“,

- v Husově sboru na Toulovcově náměstí od
18.00 na dílnu manželů Kmoškových s ukázkou
zpracování lnu, od 19.00 na tři divadelní před-
stavení žáků ZUŠ B. Smetany: Pinocchio, Císa-
řovny nové šaty a Smutná princezna, ve 20.00
na provedení výstavou dobového dětského ob-
lečení „Jako v bavlnce“ ze sbírky R. Glänznerové,
ve 21.00 na komentovanou prohlídku kostela,
ve 22.00 na poeticko-divadelní představení
Hanky Voříškové „Přesýpání“ a ve 23.00 na zá-
věrečné modlitební ztišení se zpěvy z ekume-
nické komunity v Taizé.
Za všechny pořadatele Noci kostelů v Litomyšli
vás srdečně zve a na setkání s vámi se těší

Štěpán Klásek

Nabízíme klientům 3D skenování nemovitostí, 
virtuální Home Staging, dron

Litomyšl – Nedošín – prodej pozemku 14 162 m2,
určen k zastavění: výroba lehká (sklady, prodejny ná-
bytku, potravin, vybavení pro domácnost, staveb-
níky…).  č. 1668                                    Cena: 21 650 000 Kč
Litomyšl – Zahájí - prodej krajního řadového RD 5+1
s garáží a zahradou 346 m2, v atraktivní, klidné loka-
litě. Napojeno na všechny sítě, ÚT plyn. ENB G
č. 1679                                                   Cena: informace v RK
Litomyšl – 9. května - prodej zděného bytu 1+1 (59 m2)
ve vlastnictví, I. NP, se spíží a komorou. Vytápění
vl. plynovým kotlem. Krásné prostředí. ENB E/261
č. 1673                                                    Cena: informace v RK
Litomyšl – Z. Kopala - prodej prostorného zděného
bytu 57 m2 ve vlastnictví, III. NP (výtah není). Vytápění
vl. plynovým kotlem. ENB D/102.
č. 1670                                                        Cena: 4 100 000 Kč
Čistá – prodej RD 4+1 s parkovacím stáním pro 3 auta
a zahradou 631 m2. Nové rozvody elektro, ÚT na tuhá
paliva (automat), plyn u domu. ENB G
č. 1663                                               Sleva na: 4 900 000 Kč
Oldřiš – prodej venkovského stavení 5+2 s garáží,
stodolou a zahradou. Pro trvalé bydlení i rekreaci.
Pozemky celkem 733 m2. ENB G
č. 1665                                                        Cena: 2 700 000 Kč
Trstěnice - prodej RD k rekreaci uprostřed zeleně.
Zahrada 1434 m2, absolutní soukromí. Napojení na vo-
dovod, vytápění el. přímotopy, jímka. ENB G
č. 1630                                Cena k jednání: 2 200 000 Kč
Banín – prodej areálu k podnikání (11647 m2). Součástí
jsou 3 haly, venkovní prostranství, vl. příjezd. Výhodná
poloha mezi městy Svitavy–Brno. ENB G
č. 1643                                                     Cena: 12 900 000 Kč

více na www.consultvk.cz 

CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
www.consultvk.cz
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Starodávný 
jarmark
V horní části Smetanova náměstí se bude v so-
botu 18. června konat od 8. do 17. hodin tradiční
Starodávný jarmark. Z prostoru mezi budovou
České spořitelny a Domem sportu Stratílek
bude ten den vyloučena doprava. Na pódiu
před morovým sloupem se budou střídat účin-
kující různých žánrů. Přivítáme zde kapely
Onic (8.30h), (Dolnovanku 10.00h), Tři hluchá
ucha (11.45h), Junior (13.45), Drums&Guitars
(15.30h).  Je pozváno kolem 100 řemeslníků,
kteří budou nabízet své výrobky, někteří i před-
vádět své řemeslo. Můžete si zde zakoupit na-
příklad bižuterii, cukroví, čepice, dárkové zboží,
hračky, keramiku, klobouky, koření, kosmetiku,
masné výrobky, mýdla, oblečení, prostírání,
suché plody, sýry, šperky, ubrusy, také výrobky
ze dřeva, kůže, levandule, medu, papíru, porce-
lánu, proutí, rakytníku, skla nebo textilu.
Ochutnat můžete i cukrovou vatu, mandle, me-
dovinu, oříšky, perník, valašské frgály, štram-
berské uši, topinky, trdelník, uzeniny či
houbový guláš litomyšlských mykologů. Občer-
stvení bude zajišťovat restaurace Na Výsluní.
Přijďte se jen tak setkat se známými, kama-
rády, příbuznými nebo sousedy a dobře se
bavte. Srdečně zve

Jaroslav Dvořák a Smetanův dům

Zdá se, že máme před sebou po delší době 
normální ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle
Příběh netradičního výstavního festivalu, kte-
rému v Litomyšli neřekne nikdo jinak než
„SVL“, se začal psát před osmnácti lety, kdy
se z bohatého místního kulturního podhoubí
vyloupl jako doprovodná akce hudebního fes-
tivalu Smetanova Litomyšl. Jedná se o jedi-
nečný konvolut výstav, jehož záměrem je
především „ozvučit“ letní Litomyšl uměním.
Prostor města se tak také letos zaplnil tema-
ticky různorodými výstavními počiny, jejichž
pořadateli jsou jak veřejné kulturní instituce,
tak soukromé galerie či nadace, jichž sídlí
ve městě, které celoročně překypuje kulturní
nabídkou, nebývale mnoho. 
Pomyslným středobodem SVL je velkoryse
koncipovaná open-air výstava Plán B, která
přináší do architektonicky kultivovaného pro-
storu Litomyšle umělecká díla známých če-
ských a zahraničních umělců a umělkyň.
Pečlivě vybraná umělecká díla jsou sondou

do současného umění, které více než kdy jindy
rozrušuje tradičně chápané hranice umělecké
tvorby. Je-li pro Plán B něco příznačné, pak je
to různorodost uměleckých přístupů. Letošní
třetí ročník výstavy zahrnuje jak konceptuální
díla pracující s tématem ekologie, tak multi-
mediální díla reagující na místní dějiny nebo
prostor, do něhož jsou instalována. 
Současnému umění je v rámci SVL věnovaná
rovněž výstava Loci solitudinis, která předsta-
vuje obrazy a ilustrace umělce Jiřího Štourače
z posledních deseti let, ale také výstava Stani-
slav Kolíbal/ Stavby v Galerii Miroslava Kubíka
reflektující část tvorby jedné z klíčových osob-
ností českého vizuálního umění druhé poloviny
20. století. Zájem o architekturu a prostor je pří-
tomný rovněž v tvorbě umělce a pedagoga Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně Petra Stanického,
jehož výstavu hostí Galerie Pakosta nebo v díle
umělce Jiřího Příhody. Jeho nejnovější výstava

Možnost poustevny je abstraktní prostorovou
instalací autorova staršího díla Poustevna. 
Své místo zaujímá v programu letošní SVL
rovněž design, především pak design skla.
Městská galerie Litomyšl připravila v domě
U Rytířů na Smetanově náměstí výstavu vě-
novanou první dámě československého skla
Ludvice Smrčkové, jejíž práce vynikající jedno-
duchostí a účelností stojí na samém počátku
českého funkcionalistického skla. 
Významná část programu letošní SVL je věno-
vaná staršímu umění a uměleckému řemeslu.
V prostorech zámeckého pivovaru budou k vi-
dění akvarely z prestižních Lichtenštejnských
knížecích sbírek. Téměř pět desítek děl pochá-
zejících od předních akvarelistů tvořících
kolem poloviny 19. století – Jacoba Alta, Ru-
dolfa von Alta, Thomase Endera, Ferdinanda
Runka, Josepha Högera, Franze Richtera a dal-
ších zachycuje majetek lichtenštejnských kní-
žat v českých zemích. Milovníci staršího umění
si přijdou na své rovněž na výstavě v Galerii
Kroupa, na výstavě v Galerii Zdeňka Sklenáře,
která představí malířku Toyen jako ilustrátorku
nebo v Portmoneu – Museu Josefa Váchala,
kde budou vystavena veřejnosti dosud málo
známá díla Josefa Váchala. S tématem místní
historie pracuje také výstava v litomyšlském
archivu, která se ve výstavě Božena Němcová:
osobnost – dílo – mýtus zabývá osudem spi-
sovatelky Boženy Němcové. 
Veškeré dění osmnáctého ročníku Smetanovy
výtvarné Litomyšle je shrnuto v modré pro-
gramové brožuře, která jek dostání na všech
info pointech hudebního festivalu. Informace
o festivalu jsou dostupné rovněž na webové
stránce vytvarnalitomysl.cz.
                                       Martina Zuzaňáková, 

Městská galerie Litomyšl

Ludvika Smrčková
Do světa průsvitné jemnosti, promyšlené
účelnosti, nevtíravé, ale velkorysé dekorativ-
nosti vás zavedou díla Ludviky Smrčkové
(1903–1991), autorky, jež je řazena mezi přední
české sklářské výtvarnice a jednu ze zakláda-
jících osobností českého funkcionalistického
skla. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 3.
června v 17 hodin v domě U Rytířů, výstava
potrvá do 18. září 2022.
Do českého výtvarného dění vstoupila Ludvika
Smrčková v polovině 20. let 20. století, i přes
prvotní úspěchy nebyla pro čerstvou absol-
ventku uměleckoprůmyslové školy a začínající
sklářskou výtvarnici pracovní situace příznivá,
neboť hospodářská krize přibrzdila sotva se
rozbíhající zájem průmyslu o spolupráci s vý-
tvarníky. Ludvika Smrčková tak přijala profesi
učitelky na středních školách, mezi lety 1933–
1938 se místem jejího působení stala Litomyšl. 
Zájem o sklářské umění ji však neopustil. Pro
Krásnou jizbu, ale také na vlastní náklady si

nechává realizovat návrhy užitkového i uni-
kátního skla. Tvorba z doby jejího pobytu v Li-
tomyšli získává ta nejvýznamnější ocenění
na světových výstavách v Bruselu (1935) či Pa-
říži (1937). Dílo Ludviky Smrčkové se tak řadí
vedle tvorby Ladislava Sutnara či Aloise Me-
teláka k vrcholům funkcionalistického českého
skla.
Velkou profesní změnu přinesl do autorčina
života rok 1948, kdy opustila místo středo-
školské profesorky a začala působit jako
hlavní designérka ve sklárnách Inwald,
ve Skloexportu či v Ústředí výtvarného stře-
diska pro průmysl skla a jemné keramiky.
Do výroby bylo postupně zařazeno na dvacet
jejích nápojových, kompotových a dezertních
souborů, věnovala se také navrhování unikát-
ního skla, především váz zdobených brouše-
ním i rytím.
Nejen svými díly, ale i organizačně se podílela
na přípravách českých sklářských expozic pro
světové výstavy – Trienále v Miláně (1957
a 1960) či Expo v Bruselu (1958), napomohla
tak prosadit význam českého skla v zahraničí.
Ludvika Smrčková se však nevěnovala pouze
sklářské tvorbě, je autorkou řady akvarelů,
olejomaleb i návrhů knižních vazeb. Její dílo je
rozsáhlé, mnohovrstevnaté, přesto vnitřně
jednotné.
Na výstavě budou prezentována díla ze sbírek
Městské galerie Litomyšl, ale i zápůjčky
z Městské knihovny Litomyšl, Moravské gale-
rie v Brně, Regionálního muzea v Litomyšli,
Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Vý-
chodočeského muzea v Pardubicích.
                                   Zuzana Tomanová, MGL

Petr Jiříček pro Vlastimil
Smíšený pěvecký sbor Vlastimil v letošním
roce slaví 160. výročí od svého založení. Přes-
tože hlavní oslavy proběhnou až na podzim,
již na začátku roku dostal Vlastimil první
dárek. Litomyšlský skladatel, hudebník, učitel
a sportovec Petr Jiříček věnoval sboru svoji
nejnovější kompozici Missa Cantata. Toto dílo

bude uvedeno ve světové premiéře v neděli
12. 6. v 9.00 v kapitulním kostele Povýšení
svatého Kříže, kde doprovodí slavnou mši sva-
tou. Sbor Vlastimil zazpívá pod vedením Mar-
tina Profouse za klavírního doprovodu
Markéty Hegrové. 
                                                  Lucie Hrubešová
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Letní kino otevře 16. června
Také už se vám stýská po atmosféře kina pod
širým nebem? Už za pár dní se vám stýskat ne-
bude. Po roce opět otevíráme náš venkovní „ki-
nosál“ ve Sportovním areálu za sokolovnou
a program na letní měsíce máme opravdu
pestrý. Nebudou chybět nové české komedie
Známí neznámí, které odhalí skrytá tajemství
našich „černých skříněk“ – mobilních telefonů,
čím dál populárnější Vyšehrad: Fylm nebo
Po čem muži touží 2 s Jiřím Langmajerem
a Annou Polívkovou. Akčnější žánr zastoupí nej-
novější mise Jamese Bonda s názvem Není čas
zemřít a pro děti nabídneme Velkého červeného
psa Clifforda, nejnovější dobrodružství pravěké
rodinky s názvem Croodsovi 2 nebo pokračo-
vání oblíbené pohádky Tajemství staré bam-
bitky 2. Pro letošek pro vás máme novinku –
místo tradiční neděle se budeme u letních bi-
jáků scházet každý čtvrtek. První večer odstar-
tujeme ve čtvrtek 16. června životopisným

dramatem oceněným Českým lvem Zátopek.
Vstupenky k jednotlivým filmům zakoupíte
na místě u našich pokladních. Ceny jednotlivých
představení se budou pohybovat od 80–100 Kč.
Přijďte si užít jedinečnou atmosféru letního
kina. Dita Konečná

Ve dnech 14. až 18. srpna se v našem městě
uskuteční sedmý ročník duchovně-kulturního
festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Letos
bude trvat pět dní, od neděle do čtvrtka, a za-
hájí ho slavnostní nešpory v piaristickém
chrámu Nalezení sv. Kříže s liturgickým prove-
dením skladeb našich barokních skladatelů
a zpěvů gregoriánského chorálu. Novinkou
v programu bude v pondělí 15. srpna v Marián-
ské ulici dramaticko-hudební pásmo s názvem
Mariánské příběhy v Mariánské s podtitulem
„dějiny spásy v barokním streetartu“. Víc zatím
neprozradíme.
Na své si kromě dětí, pro které bude opět při-
pravena celofestivalová soutěž, přijdou i milov-
níci včel a medu – ve spolupráci se včelaři
Litomyšlska připravujeme přednášku na téma
barokního včelařství, která bude dost možná
spojená i s ochutnávkou medů místních chova-
telů včel. Druhá letošní festivalová přednáška,
pořádaná tradičně ve spolupráci s Městskou
galerií Litomyšl, se zaměří na techniku umělého
mramoru, tzv. scagliolu. Součástí bude i poví-
dání v piaristickém kostele přímo u památek
dekorovaných touto barokní technikou.
Slavnostním vyvrcholením sedmého ročníku
pak bude závěrečný koncert ve čtvrtek 18.
srpna v proboštském kostele Nalezení sv. Kříže,
kde zazní legendární dílo Václava Michny
z Otradovic Loutna česká.

za pořadatele Vítek Večeře

Litomyšlské dny
barokní tradice
nejen s vůní medu

Malování
akvarelem
pondělí 11. července od 13 hodin v Portmoneu
Kurz malby akvarelem je určen pro všechny,
kteří si chtějí vyzkoušet a osvojit tuto krásnou
techniku. Společně se nejprve s tímto způso-
bem malby seznámíme a ukážeme si různé
možnosti malby s akvarelovými barvami. Vy-
světlíme si také, jak správně pracovat se štět-
cem, abychom docílili požadovaného efektu
nebo jak si vybrat vhodný papír. Ale hlavně bu-
deme malovat. Krok po kroku se naučíte praco-
vat s vodou, míchat barvy a také správně se
dívat. Akvarel je jedním z nejoblíbenějších typů
malby, jistě i vy si jeho lehkost a jemnost zami-
lujete.

Markéta Doležalová – Lednáček
Na kurz akvarelu nepotřebujete žádné vlastní
náčiní, vše potřebné vám bude poskytnuto.
Lektorkou kurzu je Markéta Doležalová.
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 10 let. Cena dílny
400 Kč včetně vstupu do expozice. Portmo-
neum bude otevřeno výhradně pro účastníky
kurzu. Hana Klimešová
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Jak to vidím já
Ať se člověk podívá do jakýchkoliv médií, všude
na něj vyskakují inzerty s poptávkou pracovních
míst. Všude je nedostatek pracovníků a to prak-
ticky ve všech oborech, firmách a i úřadech. Jak
je to možné, vždyť nám práci usnadňují a zjed-
nodušují počítače, automatické linky a výkonné
stroje? Kde jsou lidé ze zemědělství, když se za
30 let jejich počet snížil na 10%? Kde jsou lidé
z dolů, hutí a těžkého průmyslu, když už prak-
ticky žádné doly, hutě a velké strojírenské fa-
briky v republice nemáme? Sežeňte volného
řemeslníka, řidiče, zdravotní sestru, a tak by se
dalo pokračovat až snad po poslaneckou sně-
movnu. Tady o místa zájem byl; i když i tady se
našla výjimka a celkem dobrý flek byl vyměněn
za stáž v cizině.
Není něco špatně? Dříve byla (až na výjimky)
práce jako nezbytný zdroj obživy a zajištění ro-
diny. Nyní není nutné pracovat, aby člověk
neměl hlad. Proč bych měl pracovat, když se
o mě postará stát se svými podporami
na všechno a v nejhorším případě pomůžou
i různé nadace, charity a hlavně rodiče? Státní
podpora však původně měla sloužit těm, kteří
se dostali do krizové situace a ne vlastní vinou.
Dnes nepracovat není trestné, spíš zbytečné
a není to IN. Naopak, být zaměstnaný může být
problém. V zaměstnání po tobě můžou chtít
práci, odpovědnost a dokonce i třeba něco na-
hradit. Tak proč se hrnout do práce?

Přímo husarským kouskem státu a ministerstva
školství bylo praktické zrušení učňovských
oborů a nesmyslné posilování středního škol-
ství na úkor učňovského. Výsledkem jsou tisíce
absolventů, kteří díky zaměření nově vzniklých
oborů nemají uplatnění a dělají něco jiného
nebo vůbec nic. O kvalitě absolventů ani nemlu-
vím.
Dalším opravu povedeným krokem bylo zave-
dení dotací, příspěvků a podpor na vše. Tato
činnost zaměstnává tisíce lidí v přípravách pod-
kladů, zpracování dotací, vyhodnocování, ško-
lení a kontrolách. Dokonce zaměstnává stovky
policistů, žalobců, advokátů a soudců. Desítky
státních nepřehledných dávek a příspěvků po-
třebují armádu úředníků, kteří vysvětlují, zpra-
covávají, proplácejí a vedou evidenci těchto
dávek.
Musím ještě připomenout opravdu podařenou
věc, kterou zařídilo vedení České pošty. Zrušilo
nebo omezilo většinu poboček (hlavně na ves-
nicích), aby je mohly nahradit stovky dodávek
soukromých firem pendlující ve dne a v noci
po celé zemi. Dokonce jejich služby pošta vy-
užívá a platí. Myslím, že v rámci úspor je třeba
zrušit doručování veškeré korespondence a pe-
něžní služby Českou poštou. Pak konečně bude
provoz pošty rentabilní a nahradí zrušené tra-
fiky, možná si na poště koupíte i párek (ale ne
ráno, otvírá až v 10 hod.).
Takže si to shrneme. Kdo nám vlastně zbývá
na práci? Josef Černý

O čem přemýšlí Ukrajinky (nejen) v Litomyšli
Pomohli jsme jim, jak jsme mohli, každý svým
dílem, každý posvém. Přispěli jsme finančně,
nabídli jsme jim volný byt či pokoj, věnovali jsme
povlečení, které můžeme postrádat, koupili
jsme pár ručníků, pár hrnečků, dovezli jsme
do „Kláry“ stůl a židle. Taky pár plyšáků dětem
pro radost. Vytřídili jsme oblečení, které je ještě
nositelné a darovali ho. Věnovali jsme uprchlí-
kům z Ukrajiny svůj čas a své prostředky.
Pomohli jsme jim uspokojit základní životní
potřeby – bydlení, vybavení domácnosti, jídlo.
Pomohli jsme jim projít procesem hledání za-
městnání, umístění dětí do škol, vytvořili jsme
kurzy češtiny. Ukrajinci mají tedy kde bydlet, učí
se česky, mnozí již pracují, děti se vzdělávají.
Co víc?!
Ženy z Ukrajiny nám po týdnech strávených
v Litomyšli začínají důvěřovat a otevírají se.

Trápí je smutek, stesk, strach. Chtěly by se vrátit
domů za svými muži a ti s tím nesouhlasí – mají
strach o jejich bezpečí. Mnohé se nemají vrátit
kam. Dům, který koupili již není. Ale hypotéka
na něj trvá. Obávají se, kde vydělají peníze
na její zaplacení a peníze na vybudování nového
bydlení. Těžce nesou, když se děti ptají, kdy
uvidí tátu, a ony jim neumí odpovědět. Pláčou,
když jim na Ukrajině zemře někdo blízký a ony
se nemohou jet rozloučit. 
Hledají cesty, jak svým manželům, bratrům, ta-
tínkům, sousedům, přátelům…na Ukrajině po-
moct. Pomoct, aby byla válka snesitelnější. Lze
to vůbec? Není to protimluv – snesitelná válka?
Otepluje se a ženy tak mezi sebou vybírají pe-
níze na khaki trika, na letní bojové boty. Také
nakupují a posílají na Ukrajinu lékárničky. 
V Litomyšli stále funguje několik způsobů jak

pomoct. Například jarní a letní oblečení je
možno nosit denně dopoledne do Rodinného
centra, kde jej ukrajinské ženy roztřídí a srov-
nají. To, co nepotřebujete v domácnosti (koše,
drobné spotřebiče, hrnce, pánve, naběračky, …)
je možno v pátek 16 – 18 hod. nosit do vily Klára.
Každou středu jsou v Rodinném centru pravi-
delné informativní schůzky pro Ukrajince –
často s odborníky na určitou problematiku. 3x
v týdnu jsou pořádány kurzy češtiny. Funguje
centrum pomoci v Charitě. Funguje facebo-
oková stránka Litomyšlané pro Ukrajinu. Fun-
gují dobrovolníci. A Ukrajinci jsou za toto vděční.
Uvědomují si, že Litomyšlané pro ně dělají
mnoho a že to není samozřejmé. 
Ukrajinské ženy nás požádaly, abychom touto
cestou Litomyšlanům za vše poděkovaly. Rády
vyřizujeme.  Olga Radimecká, Petra Benešová

Městu se povedlo prosadit dva nové kruháky
na hlavní silnici. Jeden u výjezdu z průmyslové
zóny (směr Svitavy), druhý u Terozu (směr
Mýto). Lidi už si stěžují, kruháky oblíbené ne-
jsou. Jasné je, že výstavba způsobí otravné
omezení na hlavní. A kruháky zpomalují provoz
a přispívají k tvorbě kolon. 
Kolony ale budou tak jako tak, protože provoz
v Litomyšli před zprovozněním dálnice trhne re-
kordy. Teď jsou hlavními špunty světelná křižo-
vatka a kruhák u Daliboru. Výsledkem bude
přes den úplně ucpaná celá hlavní silnice
ve městě. 
Když se postaví nové kruháky na obou koncích
města, bude se doprava štosovat za nimi (z po-
hledu z Litomyšle). Kolony tedy budou delší než
nyní, ale uvnitř Litomyšle bude snazší po hlavní
silnici projet. Výsledek je špatný pro tranzit, ale
je to lepší ze dvou blbých řešení pro nás, co v Li-
tomyšli bydlíme a potřebujeme po hlavní někdy
projet a dostat se jinam ve městě.
Navíc i po dostavění dálnice se občas stane, že
náš dálniční úsek se zavře kvůli nehodě, takže
všechen provoz pojede přes město. Tady zase
kruháky pomohou, aby uvnitř města nenastal

dopravní kolaps. Je to tedy rozumné řešení, které
se podařilo vyjednat i přes předchozí odpor ŘSD.
Pomohl ale pan ředitel Mátl, no a žádné kruháky
by nebyly bez aktivity pana starosty.
Škoda, že se zatím nepovedlo vymyslet „od-
špuntování“ obou konců náměstí. Už teď se
ve špičce stává, že na výjezdu z náměstí smě-
rem na světelnou stojí kolona až za morový
sloup. K tomu je podobně ucpaná silnice na Tře-
bovou od školy Zámecká až ke světelné.
To je malá ochutnávka kalamity, která nás čeká,
až třebovská silnice bude sloužit jako přivaděč
k nové dálnici. Pro připomenutí: ano, oficiální
dálniční přivaděč ze Třebové povede kolem
zámku a školy na světelnou, poté dále po hlavní
(Moravská nebo Kpt. Jaroše + Sokolovská, podle
směru jízdy).

Další oficiální dálniční přivaděč se staví
ve směru z Ústí a povede po Zahájské. Oba pro-
chází vedle konců náměstí, a až po zprovoznění
dálnice na přivaděčích provoz zesílí, nebude
skoro možné ve špičce na náměstí vjet. Takhle
jsme to v Litomyšli chtěli a odmítli jsme západní
obchvat, který by z obou silnic odvedl většinu
nové, ale i současné dopravy. Pořád nevím proč.
Třeba to víte Vy.
Problém rychlé řešení nemá. Aspoň úplný zákaz
kamionů na Zámecké kromě obsluhy? Věc k za-
myšlení před komunálními volbami, neb nám
chybí dlouhodobá dopravní strategie. Buďme
však rádi za nové kruhové objezdy a konečně
i rychlou přípravu dálnice díky starostovi a no-
vému řediteli ŘSD. Bez těch dvou by dálnice ne-
byla ani za 10 let. Tomáš Havránek

Nové kruháky ublíží tranzitu, pomohou Litomyšli



v Litomyšli v červnu 2022
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 6. St 17.00 Božena Němcová: Osobnost - dílo - mýtus - zahájení výstavy společně s přednáškou PhDr. Dalibora Dobiáše Ph.D. • okresní archiv
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Koncert Jardy Svobody - sólový koncert • Husův sbor tel. 724 704 977

3. 6. Pá 17.00 Ludvika Smrčková - zahájení výstavy přední sklářské výtvarnice 20. století • dům U Rytířů tel. 461 653 488
18.00 - 24.00 Litomyšlská Kriminacht - série autorských čtení • Kavárna Dvorek, Bobo café, policejní dvorek, radniční dvorek tel. 461 612 068
19.00 Be My Baby / Buď moje bejby - abonentní divadelní představení, uvádí Divadlo Palace, 320 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 

4. 6. So 9.00 - 16.00 70 let Saint-Gobain Adfors CZ - den otevřených dveří k 70. výročí podniku známého především pod názvem Vertex • ul. Sokolovská
10.54 a 16.54 (odj.) 140 let trati Choceň - Vysoké Mýto - Litomyšl - projeďte se historickými vlaky, příjezdy do Litomyšle 10.08 a 16.08 • vlakové nádraží
14.00 - 19.00 Toyen: La Dégustation - zahájení výstavy malířky Toyen, v 15.00 úvodní slovo Karel Srp • Galerie Zdeněk Sklenář tel. 603 377 675 
17.00 Svět očima Miroslava Moučky - zahájení výstavy • Galerie v Antik Hotelu Sofia tel. 777 613 191
22.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

7. 6. Út 20.30 Večerní vystoupení tanečního oboru ZUŠ Litomyšl • Klášterní zahrady tel. 461 612 628
8. 6. St 19.00 Chytrý kvíz - týmová soutěž, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
9. 6. Čt 17.00 Jiří Šťourač: Loci solitudinis - zahájení výstavy • Zámecký pivovar - klenutý sál

17.00 Závěrečný koncert žáků • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany - koncertní sál tel. 461 612 628
17.30 FZ: Na piknik s KlasikouPlus: Vojtěch Stříteský - povídání V. V. Paroulkové s uměleckým ředitelem SL, zdarma • Klášterní zahrady
18.00 Portmoneana - Váchaliana - zahájení výstavy • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323
18.00 Penáti - zahájení výstavy • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323 
18.00 FZ: Petr Špaček s kapelou - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.15 SL: Slavnostní zahajovací koncert Smetanovy Litomyšle 2022 - koncert, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
20.15 FZ: Projekce Slavnostního zahajovacího koncertu SL 2022 - přímý přenos ze zámeckého nádvoří, zdarma • Klášterní zahrady

10. 6. Pá 17.00 SL: Klavírní trio České filharmonie - koncert, 290 - 490 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 616 070
17.00 Suchá jehla - výtvarná dílna, na dílnu je potřeba se objednat předem • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323
17.00 - 24.00 Noc kostelů - ve všech litomyšlských kostelech s dětskou soutěží o Janu Ámosu Komenském • sedm litomyšlských kostelů tel. 724 704 977
18.00 FZ: Symfonický orchestr Konzervatoře Brno - aktuální "úroda" mladých brněnských symfoniků, zdarma • Klášterní zahrady
18.30 Tóny skla - vernisáž uměleckého projektu významného skláře a originálního instrumentalisty • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
18.30 Impresionismus a jeho variace v díle žáků Mařákovy školy a jejich současníků - zahájení výstavy • Galerie Kroupa
20.00 SL: Carmina Burana & Obrázky z výstavy - koncert, 790 - 1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
21.00 FZ: Večerní klasika: Alinde Quintet - dechové kvinteto ověnčené mnoha cenami, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
22.30 Petr Stanický: Tři kameny jsou zeď - zahájení výstavy skleněných objektů • Galerie Pakosta tel. 602 789 015

11. 6. So 8.00 - 11.00 Bleší trhy - výtěžek bude věnován na dobročinné účely, více na www.generace89.cz • Toulovcovo náměstí
10.00 FZ: V duchnách s Divadlem Drak - pohádkové čtení z knížky Jmenuji se Orel, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (do 15 let 45 Kč) • infostánek FZ v Klášterních zahradách
14.00 FZ: Živě ze Smetanovy Litomyšle - živé vysílání Českého rozhlasu Pardubice plné festivalových hostů, zdarma • Klášterní zahrady
15.00 SL: Magické inspirace – Johann & Antonio - koncert, 290 - 590 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 616 070
15.00 Na cestě: Mentoři a stipendisté - zahájení výstavy • Augustova tiskárna na Šantově náměstí
15.00 - 17.00 FZ: Ta Božena, ten Jan! - hravý program s B. Němcovou a J. Skácelem (hry, poezie a pohádky), zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 068
15.00 FZ: Kdo by se neSkácel - Skácelovy verše ústy básníků a hudebníků, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
15.30 FZ: Radost Praha - koncert jednoho z nejstarších českých dětských sborů, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
16.00 Stanislav Kolíbal: Stavby - zahájení výstavy • Galerie Miroslava Kubíka tel. 727 947 187
16.30 FZ: Josefina Horníčková & Vlado Mikláš - multižánrový koncert energické zpěvačky, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
18.00 FZ: Marta Kloučková & Rozhlasový Big Band Gustava Broma - jazzový koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
19.30 SL: Ten lásky sen - koncert, 790 - 1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
19.45 FZ: Na piknik s KlasikouPlus: J. Špaček - povídání V. V. Paroulkové a jednoho z nejvýraznějších českých houslistů • Klášterní zahrady
20.45 FZ: Kdo by se neSkácel - Skácelovy verše ústy básníků a hudebníků, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
21.00 FZ: Večerní klasika: Alinde Quintet - dechové kvinteto ověnčené mnoha cenami, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
22.00 Diskotéka 70. - 90. let - dj Alík, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

12. 6. Ne 9.00 SL: Bach XXII - audiovizuální 14hodinový záznam, zdarma • kostel sv. Anny na městském hřbitově tel. 461 616 070
10.00 FZ: V duchnách s Divadlem Drak - pohádkové čtení z knížky Jmenuji se Orel, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
10.00 - 18.00 FZ: Deskoherna, Lidušky na zkoušku - herní program pro malé návštěvníky, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
10.30 Hudba v barvě zahalená, Obrazy Václava Frolíka - zahájení výstavy, saxofonový kvartet ZUŠ • Galerie Dudycha tel. 603 247 078
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (do 15 let 45 Kč) • infostánek FZ v Klášterních zahradách
14.00 FZ: Na piknik s KlasikouPlus: Vojtěch Dyk - povídání V. V. Paroulkové s hvězdou večerního koncertu SL, zdarma • Klášterní zahrady
14.30 SL: Láska za časů romantismu - koncert, 290 - 490 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 616 070
14.30 FZ: Radost Praha - koncert jednoho z nejstarších českých dětských sborů, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
15.00 FZ: Hulava - cimbalista Michal Grombiřík s novým autorským projektem, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
16.30 FZ: Ondřej Ruml - looperová One Man Show Nahubu, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
18.00 FZ: Prima Jazz Band - energický koncert ku skočení lindy-hopu, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
19.45 FZ: Kdo by se neSkácel - Skácelovy verše ústy básníků a hudebníků, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.00 SL: Koncert na přání - Vojtěch Dyk & The King of Swing - I. koncert, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
20.00 FZ: Vojtěch Dyk & The King of Swing - přímý přenos koncertu festivalu SL ze II. zámeckého nádvoří, zdarma • Klášterní zahrady

13. 6. Po 18.00 FZ: Magdaléna & Vartui & Štěpán - koncert klavíristky, houslistky a bubeníka, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.00 SL: Koncert na přání - Vojtěch Dyk & The King of Swing - II. koncert, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

14. 6. Út 15.00 - 17.00 Deskovky se Světlušákem a Jéňou - na téma "Dětské hry", přednáškový sál • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 616 070
18.00 FZ: Petra Borovičková Trio - swing, jazz-latin a gypsy music (zpěv, klavír a kontrabas), zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
19.00 Čapek - abonentní divadelní představení, uvádí Městská divadla pražská, 320 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239



14. 6. Út 19.30 SL: Po Čajkovského B moll až na vrcholky Alp - koncert, 790 - 1290 Kč • Zámek Litomyšl tel. 461 616 070
15. 6. St 15.00 - 17.00 FZ: Ta Božena, ten Jan! - hravý program s B. Němcovou a J. Skácelem (hry, poezie a pohádky), zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 068

16.30 Čtení pod lavici - komentovaná prohlídka výstavy časopisů pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa • regionální muzeum
18.00 FZ: Bára Zmeková s kapelou - koncert na hranách jazzu, folku, klasiky a jemné elektroniky, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
19.00 Chytrý kvíz - týmová soutěž, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 SL: Johann Sebastian Bach: Umění fugy - varhanní koncert, 190 - 490 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 616 070

16. 6. Čt 17.00 KJČ: Jižní Čechy - přednáška předsedkyně kroužku připomene zajímavé osobnosti, události a místa regionu • restaurace Slunce - salonek
18.00 FZ: Django Jet - francouzský gypsy jazz zpod Špilasu, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.30 SL: Rekviem za mého přítele - komorní koncert, 290-590 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 616 070

17. 6. Pá 18.00 FZ: VUS Ondráš - nejvýraznější folklorní soubor ČR v podvečerním představení, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.30 SL: Gala muzikál - koncert, 790-1290 Kč • Zámek Litomyšl tel. 461 616 070
21.00 FZ: Večerní klasika: Kukal Quartet - koncert smyčcového kvarteta, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070

18. 6. So 8.00 - 17.00 Starodávný jarmak - tradiční řemeslné trhy a živá hudba • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
10.00 FZ: V duchnách s Divadlem Drak - pohádkové čtení z knížky Jmenuji se Orel, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (do 15 let 45 Kč) • infostánek FZ v Klášterních zahradách
14.00 FZ: Na piknik s KlasikouPlus: Václav Luks - povídání V. V. Paroulkové s uměl. vedoucím souboru Collegium 1704 • Klášterní zahrady
14.30 FZ: MyBand - trutnovský funky-jazzový ansámbl, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
15.00 - 17.00 FZ: Ta Božena, ten Jan! - hravý program s B. Němcovou a J. Skácelem (hry, poezie a pohádky), zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 068
15.45 FZ: Dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk - sbor plný modrásků slaví šedesátku, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
16.30 FZ: Kristýna Daňhelová & Dušan Vitázek - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
18.00 FZ: Nessie - písničkářka Anežka Malá se svou kapelou, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
19.30 SL: Georg Friedrich Händel: Mesiáš - oratorium, 690-1190 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
20.45 FZ: Kdo by se neSkácel - Skácelovy verše ústy básníků a hudebníků, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
21.00 FZ: Večerní klasika: Kukal Quartet - koncert smyčcového kvarteta, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
22.00 Dance párty - dj Magdida • Music club Kotelna tel. 776 278 519

19. 6. Ne 9.00 SL: Slavná Mše svatá - varhanní doprovod z díla J. S. Bacha, na varhany hraje Josef Tůma • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 263
10.00 FZ: V duchnách s Divadlem Drak - pohádkové čtení z knížky Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu..., zdarma • Klášterní zahrady
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (do 15 let 45 Kč) • infostánek FZ v Klášterních zahradách
14.00 FZ: Dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk - sbor plný modrásků slaví šedesátku, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
14.30 SL: K2 - Dvakrát Kateřina - koncert (Kateřina Kněžíková a Kateřina Englichová), 290 - 490 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 616 070
15.00 FZ: Cimbálová muzika Cyril - luhačovický ansámbl se smrští lidové hudby, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
16.30 FZ: Kdo by se neSkácel - Skácelovy verše ústy básníků a hudebníků, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
17.00 FZ: Na piknik s KlasikouPlus: Kateřina Kněžíková a Kateřina Englichová - povídání s V. V. Paroulkovou • Klášterní zahrady
18.00 FZ: Kateřina Marie Tichá & Bandjeez - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
19.00 Posel z Liptákova - uvádí Divadlo Járy Cimrmana, 450 - 550 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 SL: Sólo pro 100 smyčců III. - koncert, 790-1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

20. 6. Po 18.00 FZ: Naboso Band - koncert studentů pražských konzervatoří, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.00 SL: A znovu láska... - koncert, 790-1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
22.00 FZ: Svatojánská noc - ohňová performance na dohled letnímu slunovratu, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070

21. 6. Út 18.00 FZ: Tara Fuki - duo violoncellistek s naprosto specifickou hudbou, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.00 SL: A znovu láska... - koncert, 790-1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
22.00 FZ: Svatojánská noc - ohňová performance na dohled letnímu slunovratu, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070

22. 6. St 15.00 - 17.00 FZ: Ta Božena, ten Jan! - hravý program s B. Němcovou a J. Skácelem (hry, poezie a pohádky), zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
16.00 Rudolf von Alt, Joseph Höger, Franz Richter - zahájení výstavy • Zámecký pivovar - výstavní sál tel. 461 653 488
18.00 FZ: 4. Tune - koncert, jazz, funky a pop, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
19.00 Chytrý kvíz - týmová soutěž, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 FZ: Ensemble Esperanza - koncert, 290-490 Kč • Smetanův dům tel. 461 616 070

23. 6. Čt 9.00 - 17.00 Výklady karet - s Emílií Didi Bertovou, dle objednání • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667
17.30 - 19.00 Komentovaná prohlídka výstavou Ludvika Smrčková - výstavou vás provede její kurátorka • dům U Rytířů tel. 461 653 488
18.00 Degustace vín od vinařství Hruška - 290 Kč • hotel Zlatá Hvězda tel. 776 529 557
18.00 FZ: Petr Sovič & Gramofon - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
19.30 SL: Zdeněk Geist: Piš mi. Tvoje Alma - monodrama s hudebním doprovodem, 290-490 Kč • Smetanův dům tel. 461 616 070

24. 6. Pá 18.00 FZ: Vojtěch Szabó Jazz Band - akordeonový virtuos se svou kapelou, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.00 SL: Jazzová jízda - Emil Viklický: Úvahy o Svobodě - koncert, 390 - 590 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 616 070
21.00 FZ: Večerní klasika: Dominika Kvardová a Ondřej Nedorost - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070

25. 6. So 9.30 - 12.00 Vázy sklo-beton - výtvarná dílna, 30 Kč, rezervace na edukace@galerie.litomysl.cz • dům U Rytířů tel. 461 653 488
10.00 FZ: V duchnách s Divadlem Drak - pohádkové čtení z knížky Jezevec Chrujda, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070 
11.00 SL: Matiné s Baborák Ensemble - koncert, 290 - 490 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 616 070
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (do 15 let 45 Kč) • infostánek FZ v Klášterních zahradách
14.30 FZ: Sto Jazz Orchestra - pětatřicetičlenný orchestr hrající vše od funky po poker, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
15.00 FZ: Ta Božena, ten Jan! - hravý program s B. Němcovou a J. Skácelem (hry, poezie a pohádky), zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
15.30 FZ: Pochovávání světla - koncert, 290-490 Kč • Smetanův dům tel. 461 616 070
17.30 FZ: Na piknik s KlasikouPlus: L. Vasilek - povídání V. V. Paroulkové a sbormistra Pražského filharmonického sboru • Klášterní zahrady
17.30 FZ: Symfonický orchestr Pražské konzervatoře - Symfonický orchestr Pražské konzervatoře, zdarma • Klášterní zahrady
20.00 SL: Gala Verdi - koncert, 790-1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
20.45 FZ: Kdo by se neSkácel - Skácelovy verše ústy básníků a hudebníků, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
21.00 FZ: Večerní klasika: Dominika Kvardová a Ondřej Nedorost - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
22.00 Oskar Sax - dj a saxofon, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

26. 6. Ne 10.00 FZ: V duchnách s Divadlem Drak - pohádkové čtení z knížky Kryštofe, hoď mi žlutou, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (do 15 let 45 Kč) • infostánek FZ v Klášterních zahradách
14.00 FZ: ZUŠ Open v zahradách: Little Band - swingová kapela nejmladších žáků ZUŠ Vysoké Mýto, zdarma • Klášterní zahrady
14.30 SL: MenART 2022 pro Smetanovu Litomyšl - koncert, 190 - 390 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 616 070
15.00 FZ: Smyčcový orchestr ZUŠ Karla Malicha, SaxOffOn a Saxofonové kvarteto • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
16.00 FZ: Bailo – klaunérie - žonglérské představení, v němž neplatí fyzikální zákony, od 16.30 žonglérský workshop, zdarma • Klášterní zahrady
16.30 FZ: MenARTové zahrady: Z.U.B.B. - jazz, swing, funky i latina mladých muzikantů, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
18.00 FZ: Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice - koncertní verze Rusalky od Antonína Dvořáka, zdarma • Klášterní zahrady
19.30 SL: Čajkovského pátá s Filharmonií Brno - koncert, 690 - 1190 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070



27. 6. Po 18.00 FZ: Helena Vedralová & Muziga - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.30 SL: Carmen ve víru flamenca - koncert, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

28. 6. Út 10.30 SL: Lenka Nota: Jsem kněžna bláznů - komorní opera, 290-490 Kč • Smetanův dům tel. 461 616 070
18.00 FZ: Eve Quartet - koncert smyčcového kvarteta, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.30 SL: Carmen ve víru flamenca - koncert, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

29. 6. St 15.00 - 17.00 FZ: Ta Božena, ten Jan! - hravý program s B. Němcovou a J. Skácelem (hry, poezie a pohádky), zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 068
17.00 Portmoneana - Váchaliana - komentovaná prohlídka výstavy • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323
17.30 - 19.00 Večer s galerií: Vazba květin s Matějem Doležalem - přijďte si vytvořit květinu • dům U Rytířů tel. 461 653 488
18.00 FZ: Chanson Trio CouCou - koncert francouzských chansonů a evergreenů, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
19.00 Chytrý kvíz - týmová soutěž, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 SL: Lenka Nota: Jsem kněžna bláznů - komorní opera, 290-490 Kč • Smetanův dům tel. 461 616 070

30. 6. Čt 18.00 FZ: Agnieszka Twardoch & Vít Křišťan - koncert bluesových a jazzových písní, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.00 SL: Hvězdy operního nebe - Erwin Schrott - galakoncert, 1490 - 2490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

1. 7. Pá 18.00 TPP: Perníková chaloupka, Jiří Smrž Trio - pohádku pro děti uvede Divadlo Lišák a Myšák, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí
20.00 SL: Koncert pro Evropu - koncert, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
21.00 FZ: Večerní klasika: Kristýna Kůstková & Hedvika Jouzová - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070

2. 7. So 10.00 FZ: V duchnách s Divadlem Drak - pohádkové čtení z knížky Duhové pohádky, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (do 15 let 45 Kč) • infostánek FZ v Klášterních zahradách
14.00 FZ: Akordeonové léto Litomyšl - koncert malých i velkých akordeonistů z celé republiky, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
14.30 FZ: Kdo by se neSkácel - Skácelovy verše ústy básníků a hudebníků, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
15.00 FZ: Emil Machain & Vendula Pančochová - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
15.00 - 17.00 FZ: Ta Božena, ten Jan! - hravý program s B. Němcovou a J. Skácelem (hry, poezie a pohádky), zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 612 068
15.00 SL: Sacconi Quartet London & Wihanovo kvarteto - koncert, 290 - 490 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 616 070
16.15 FZ: Na piknik s KlasikouPlus: Smetana 200 - povídání s organizátory oslavy Smetanových dvoustých narozenin • Klášterní zahrady
17.30 FZ: Podkrkonošský symfonický orchestr - muzikálový večer s orchestrem ze severovýchodních Čech, zdarma • Klášterní zahrady
19.00 SL: Mysterium času & Leningradská - koncert, 790 - 1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
20.45 FZ: Kdo by se neSkácel - Skácelovy verše ústy básníků a hudebníků, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
21.00 FZ: Večerní klasika: Kristýna Kůstková & Hedvika Jouzová - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
22.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

3. 7. Ne 10.00 FZ: V duchnách s Divadlem Drak - pohádkové čtení z knížky Klárka a 11 babiček, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
11.00 SL: Bára a Pavel - O lásce - hudebně-liteární pořad, 390 - 590 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 616 070
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (do 15 let 45 Kč) • infostánek FZ v Klášterních zahradách
14.00 FZ: Morenito de Triana - flamencová performance, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
15.00 FZ: Na piknik s KlasikouPlus: Jan Cina - povídání V. V. Paroulkové s představitelem závěrečného koncertu SL • Klášterní zahrady
15.00 SL: Zdeněk Král: Missa Brevis - tradiční děkovná bohoslužba, zdarma • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 616 070
15.45 FZ: Akordeonové léto Litomyšl - koncert malých i velkých akordeonistů z celé republiky, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
17.00 FZ: Cirk La Putyka: Kaleidoscope - osm akrobatů, herců a tanečníků, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
18.30 FZ: Barbora Poláková - obývákový koncert šmrncovní české herečky a zpěvačky, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.30 SL: Velké finále - Police Symphony Orchestra - závěrečný koncert festivalu SL, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
20.30 FZ: Projekce Velkého finále SL 2022 - přímý přenos koncertu Police Symphony Orchestra ze zámeckého nádvoří • Klášterní zahrady

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
St, Čt  1., 2. 6.  Tři tygři ve filmu: Jackpot - film ČR, komedie/akční, 110 min, 120 Kč
Pá, So  3. a 4. 6.  Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - film USA, akční/horor/fantasy, 130 min, dabing, 120 Kč
Ne 5. 6. Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství - film USA, akční/horor/fantasy, 130 min, titulky 120 Kč
Út, St  7., 8. 6.  Pánský klub - film ČR, komedie, 90 min, 130 Kč
Čt  9. 6. od 17.00  Kino pro seniory: Mimořádná událost - film ČR, komedie, 105 min, 70 Kč
Čt  9. 6.  Pražský výběr: Symphony Bizzare - film ČR, hudební/dokumentární, 95 min, 120 Kč
Pá, So 10., 11. 6.  Jurský svět: Nadvláda - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 145 min, dabing, 140 Kč  
Ne 12. 6.  Jurský svět: Nadvláda - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 145 min, titulky, 140 Kč
Út, St 21., 22. 6.  Kdyby radši hořelo - film ČR, komedie, 85 min, 120 Kč
Pá 24. 6.  Top Gun: Maverick - film USA, drama/akční, 130 min, dabing, 140 Kč
So 25. 6. Top Gun: Maverick - film USA, drama/akční, 130 min, titulky, 140 Kč
Ne 26. 6.  Co jsme komu všichni udělali - film Francie/Belgie, komedie, 100 min, 130 Kč
Út, St 28., 29. 6.  Párty Hárder: Summer Massacre - film ČR, komedie, 95 min, 120 Kč
Pá, So, Ne  1., 2., 3. 7.  Večer pro dámy: Prezidentka - film ČR, komedie/romantický, 100 min, 140 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
St 1. 6. Encanto - film USA, animovaný/komedie/rodinný, 90 min, 100 Kč
So, Ne  4., 5. 6.  Zakletá jeskyně - film ČR/SR/Maďarsko, pohádka/fantasy/rodinný, 100 min, 130 Kč
So, Ne 11., 12. 6.  Náměsíčníci - film Německo/Rakousko, animovaný/rodinný, 85 min, dabing, 120 Kč
So, Ne 25., 26. 6.  Rakeťák - film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/fantasy/sci-fi, 105 min, 120 Kč
Čt 30. 6.  Mimoni: Padouch přichází - film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/komedie, 90 min, 130 Kč
Pá, So, Ne 1., 2., 3. 7.  Mimoni: Padouch přichází - film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/komedie, 90 min, 130 Kč
SMETANOVA LITOMYŠL V KINĚ SOKOL
Po 13. 6. od  10.30, 14.30, 18.30 SL: Bach XXII - Oddíl I, projekce provedení varhanního díla J. S. Bacha, 75 min, zdarma
Út 14. 6. od  10.30, 14.30, 18.30    SL: Bach XXII - Oddíl II, projekce provedení varhanního díla J. S. Bacha, 75 min, zdarma
St 15. 6. od  10.30, 14.30             SL: Bach XXII - Oddíl III, projekce provedení  varhanního díla J. S. Bacha, 75 min, zdarma
Čt 16. 6. od  10.30, 14.30, 18.30 SL: Bach XXII - Oddíl IV, projekce provedení varhanního díla J. S. Bacha, 75 min, zdarma
Pá 17. 6. od  10.30, 14.30, 18.30  SL: Bach XXII - Oddíl V, projekce provedení  varhanního díla J. S. Bacha, 75 min, zdarma
So 18. 6. od  10.30, 14.30, 18.30   SL: Bach XXII - Oddíl IV, projekce provedení  varhanního díla J. S. Bacha, 75 min, zdarma
LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky promítání od 21.30
Čt 16. 6.   Zátopek - film ČR, drama/životopisný, 130 min, 100 Kč
Čt 23. 6. Známí neznámí - film ČR, komedie, 105 min, 80 Kč
Čt 30. 6.   Croodsovi: Nový věk - film USA, komedie/animovaný/rodinný, 105 min, 80 Kč

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



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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-18.00 So-Ne 9.00-14.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       Po 9.00-16.00 Út-Ne 9.00-17.30

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

Aktuální přehled předprodeje vstupenek: www.ticlitomysl.cz/cz/vstupenky

Nově si u nás můžete každý měsíc zdarma vyzvednout noviny Svitavský deník extra.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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

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

 Městský bazén a koupaliště, tel.: 461 315 011 
Otevírací doba bazénu je na www.bazen-litomysl.cz
Plovárna zahájí provoz začátkem června dle počasí.
Aktuální info na www.bazen-litomysl.cz/plovarna

 DiscGolfPark v Parku mladých
Na volně přístupném hřišti se nachází celkem devět sta-
novišť, z nichž se odhazují disky.
Disky lze zapůjčit v infocentru na náměstí.

 Fotbalpark, tel.: 777 822 183
V okolí Primátorské hráze v areálu Černá hora jsou vy-
budována dvě fotbalgolfová hřiště, přičemž každé hřiště
má 18 jamek z přírodních, ale i umělých překážek.
www.fotbalparklitomysl.cz

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, petanque, nohejbal, volejbal, plážový volejbal.
www.areal-sokolovna.cz

 Sokolovna, tel.: 604 684 752 
Pravidelná cvičení:
Po 16.00 - 17.00  Rodiče s dětmi
Po 18.00 - 19.00  Zdravotní cvičení ženy
Po 19.00 - 20.00  Volejbal ženy
Čt 19.00 - 20.30  Volejbal mix
So 18.00 - 19.30  Volejbal mix

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

4. 6.                 So              10.00 - 18.00    Otevření Velkého Košíře - od 14.00 ukázky vodních sportů paddleboardu, windsurfingu a hry pro děti • Areál vodních sportů Velký Košíř
                                             10.00 - 22.00   Nohejbal: Memoriál Matěje Slabého - turnaj pro 8 týmů, živá hudba, zábava pro každého, občerstvení • před Lidovým domem
11. 6.                So              17.00                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. FO Lanškroun - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
18. 6.               So              9.00                   Volejbal: Kvalifikace MČR veteránů nad 50 let - 5. kvalifikační kolo • Sportovní areál za sokolovnou

KAM ZA SPORTEM

do 8. 6. Neseď doma! Vyjeď do zahraničí jako dobrovolník! - mini výstava • před Lidovým domem • každý všední den od 8.00 do 16.30
do 31. 7. DOMA ateliér Míly Gloserové – s prodejem autorské tvorby (obrazy, reprodukce, nábytek) • F. Vognera č.p. 456  • otevřeno po tel. domluvě na 777 078 100
do 4. 9. Současná dětská ilustrace - výstava představuje práci šesti českých autorů, kteří se věnují převážně tvorbě pro děti, ilustraci a animaci • reg. muzeum 
do 18. 9. Čtení pod lavicí/Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa - výstava časopisů • regionální muzeum • Út-Ne
od 2. 6. do 31. 8. Božena Němcová: Osobnost - dílo - mýtus - výstava • Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli • Po a St 8.00 - 17.00, Pá 8.00 - 13.00
od 4. 6. do 18. 9. Ludvika Smrčková - výstava přední sklářské výtvarnice 20. století • dům U Rytířů • Út - Ne 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
od 5. 6. do 15. 9. Svět očima Miroslava Moučky - výstava • Galerie Antik Hotel Sofia Litomyšl • denně
od 9. 6. do 5. 7. Toyen: La Dégustation - výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • denně 11.00 - 19.00
od 9. 6. do 31. 8. Rudolf von Alt, Joseph Höger, Franz Richter - výstava akvarelů z Lichtenštejn. knížecích sbírek • Zámecký pivovar - výstavní sál • denně 10-20
od 10. 6. do 7. 7. Jiří Šťourač: Loci solitudinis - výstava malířského díla J. Šťourače z posledních deseti let • Zámecký pivovar - klenutý sál • denně 10.00 - 17.00
od 10. 6. do 11. 9. Portmoneana - Váchaliana - výstava předmětů souvisejících s J. Váchalem, J. Portmanem nebo Portmoneem • Portmoneum • Út-Ne 9-12, 13-17 
od 10. 6. do 11. 9. Penáti - výstava sošek, které vyřezal a omaloval Josef Váchal • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12, 13-17 
od 11. 6. do 31. 8. Petr Stanický: Tři kameny jsou zeď - výstava skleněných objektů • Galerie Pakosta (StreetGallery) • denně
od 11. 6. do 31. 10. Jiří Pačinek & Miloš Mio Vacík: Tóny skla - umělecký projekt významného skláře a originálního instrumentalisty • piaristický chrám • denně 10-18
od 11. 6. do 31. 7. Impresionismus a jeho variace v díle žáků Mařákovy školy a jejich současníků - výstava • Galerie Kroupa • do 3.7. denně 10-18, poté út-so 10-17
od 12. 6. do 10. 7. Na cestě: Mentoři a stipendisté - výstava výtvarné a divadelní sekce Stipendijní Akademie MenART •  Augustova tiskárna • denně 10-12 a 13-18 
od 12. 6. do 31. 8. Plán B - již třetí ročník open-air výstavy představující umělecké projekty ve veřejném prostoru města Litomyšl • různá místa v Litomyšli / vernisáž 11. 6. v 11.00
od 12. 6. do 27. 8. Stanislav Kolíbal: Stavby - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • do 3. 7. otevřeno denně 10.00 - 17.00, poté Út - Ne 10.00 - 17.00
od 12. 6. do 2. 10.  Ludmila Jandová: Stíny - výstava • White Gallery v Osíku • otevřeno po dohodě na tel. 604 232 032
od 13. 6. do 5. 7. Hudba v barvě zahalená, Obrazy Václava Frolíka - výstava • Galerie Dudycha • denně 10.00 - 17.00

Vysvětlivky: FZ - Festivalové zahrady, SL - Smetanova Litomyšl, TPP - Toulovcovy prázdninové pátky, KJČ - Kroužek Jihočechů

VÝSTAVY

od 28. 5. Letní dětská herna - pro kluky i holčičky • Regionální muzeum v Litomyšli • Út – Pá 9.00 – 12.00, 13.00 - 17.00, So - Ne 9.00 - 17.00
od 7. 6. do 9. 6. Burza knih - prodej vyřazených knih • v podloubí před Městskou knihovnou Litomyšl • 9.00 - 16.00
od 11. 6. do 12. 6. Tvarůžkové variace - dobroty z olomouckých tvarůžků na slano i na sladko • Restaurace a minipivovar Veselka • So, Ne od 11.00

VÍCEDENNÍ AKCE
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PR ČLÁNKY

V Litomyšli je nový servis mobilů 
Mobilní technologie a chytré telefony umí spoustu užitečných věcí a mají množství funkcí.
Bohužel, některé jejich části, třeba displeje, jsou snadno poškoditelné. Je jasné, že nějaká vada
se na mobilu nebo jiném zařízení dříve či později objeví. Vy však potřebujete mít svůj mobilní
telefon v pořádku. 

Nedávno jsem proto pro klienty z Litomyšle
a okolí otevřel obchod. Nachází se hned vedle
Hotelu Zlatá Hvězda na adrese Smetanovo ná-
městí 85. S čím zákazníkům pomáhám? Spadl

vám třeba mobil na zem a máte na něm pavu-
činu? Nevadí. Takovou záležitost společně rychle
vyřešíme. Poskytuji také komplexní expresní se-
rvis pro telefony, tablety a MacBooky. Těmto
službám se věnuji od roku 2014. Můžu vám sdě-
lit, že v některých prováděných opravách jsem
bezkonkurenčně nejrychlejší v regionu. S čím
za mnou dále můžete přijít? Prodávám telefony
za výhodné ceny a příslušenství k nim. Mám na-
skladněné díly pro Apple, Samsung, Xiaomi a Hua-
wei. Za dobu strávenou v oboru mám slušné
know-how, takže se budu snažit o to, abych vy-
řešil závadu na zařízení, se kterým přijdete.
Tak se stavte, problém vyřeším, a také vás rád
poznám.
www.mobilstation.cz
Facebook: Opravy mobilních telefonů

Jan Vaňkát

Restaurace Na Karlově 
opět otevřena
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme
do nově zrekonstruované restaurace Na Kar-
lově ve Smetanově domě, kterou otevřeme
v červnu letošního roku.
Chtěli bychom poděkovat městu Litomyšl za vý-
znamnou spolupráci při rekonstrukci již nevy-
hovujících prostor restaurace a jejího zázemí.
Dík patří také panu Leošovi Krejčímu a vedení
Smetanova domu. Na projektu se podílela ar-
chitektka Aneta Zvěřinová a multioborový reali-
zační tým kvalifikovaných pracovníků pod
vedením projektového manažera Jana Maršíka.
Čistý a jednoduchý styl nové restaurace bude
prezentovat moderní pojetí celkového kon-
ceptu.
Revitalizace restaurace Na Karlově se neopírala
pouze o opravy a rekonstrukci. Jejím cílem byla

i změna gastronomického směru, který nově
míří ke klasické české kuchyni v moderním po-
dání, kvalitním steakům, čepovanému plzeň-
skému pivu a k němu vhodným tradičním
pochutinám. Pokrmy si můžete vychutnat
v prostorách restaurace nebo na venkovní te-
rase v blízkosti parku. Samozřejmostí je zvý-
hodněné polední menu, které Vám budeme
nabízet každý všední den. Smetanův dům je
místem, které každoročně hostí mnoho plesů
a soukromých akcí. Restaurace Na Karlově pro
ně nově poskytne moderní zázemí. Nabídne
také cateringové služby a to jak pro akce pořá-
dané Smetanovým domem, tak pro Vaše vý-
znamné soukromé události, oslavy či firemní
meetingy.
Těšíme se na Vás Na Karlově. Dušan Vávra

Neseď doma! 
Vyjeď do zahraničí
jako dobrovolník!
Chtěli byste se v létě podívat do zahraničí, nabrat
zkušenosti, zlepšit cizí jazyk a zároveň neutratit
„majlant“? Zkuste to jako dobrovolník! Inspirovat
se mnoha různými způsoby dobrovolnictví v za-
hraničí můžete od 1. do 8. června u Lidového
domu, kde bude k vidění další mini venkovní vý-
stava na téma Neseď doma! Vyjeď do zahraničí
jako dobrovolník! Mini výstava bude dostupná
každý všední den od 8.00 do 16.30. Přijďte se in-
spirovat a rozšířit si obzory! Dobrovolníkem totiž
můžete být v každém věku :). Můžete tak strávit
hezké studentské léto nebo aktivní dovolenou.
Součástí výstavy bude také kvíz o parádní ceny
– cestovatelskou hru nebo stírací mapu. Podrob-
nosti najdete na našem webu nebo také na Fa-
cebooku (DobrovolnickeCentrumLitomysl).

Veronika Peterková

Oblastní charita Polička na začátku dubna
zahájila činnost nové služby Centrum dušev-
ního zdraví Svitavy
S radostí vám oznamujeme, že pracovní tým
nově vznikající služby je v plném počtu a je při-
praven pomáhat. "Jsme tým pracovníků růz-
ných profesí, který poskytuje bezplatné
ambulantní a terénní služby lidem s duševním
onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Zajiš-
ťujeme zdravotně sociální služby v celém
okrese Svitavy."

STAVEBNÍ PARCELY
V LOKALITĚ LÁNY

m ě s t o  p r o  l i d i

Třetí kolo zveřejnění.
Cena 3372 Kč za metr čtvereční s DPH.
Kompletní podmínky a více informací najdete na
www.litomysl.cz/pozemky_na_prodej
nebo je poskytne Ing. Pavel Chadima,
tel. 461 653 370
e-mail pavel.chadima@litomysl.cz

Město Litomyšl nabízí k prodeji

3

NABÍDKY LZE PODÁVAT 
DO 10. ČERVNA 2022!
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Symfonie chutí, vůní, setkávání a dobré nálady –
to byly Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové
O víkendu 21. a 22. května Litomyšl hostila dvě
velké akce pro návštěvníky z celé republiky. Tra-
diční Gastroslavnosti M. D. Rettigové po oba
dny provoněly historické centrum. Kromě dob-
rého jídla a pití byl připravený bohatý dopro-
vodný program včetně soutěží pro veřejnost,

kterého se zúčastnily tisíce návštěvníků. V ne-
děli 22. května pak na Primátorské hrázi slavily
Městské lesy Litomyšl 30 let od svého založení.
„Byl to skutečně akcemi nabitý víkend, podle
ohlasů se u nás lidem líbilo a doufám, že se už
budeme moci v klidu a pohodě setkávat jako

v době před covidem. Po dvou letech zákazů
a nucených omezení to bylo skoro jako návrat
v čase. Další velké akce se rychle blíží, například
Smetanova Litomyšl a nebo Toulovcovy prázd-
ninové pátky, které startují za pár týdnů,“ uvedl
místostarosta Radomil Kašpar. -red-

Svíčková OPEN
(přihlášeno 8 svíčkových omáček)
Podle hlasování odborné poroty 
pod vedením Jarmily Karáskové 
1. místo Miroslav Martinec, Hronov (vzorek č. 3)
2. místo Miroslav Luňák, H. Králové (vzorek č. 8)
3. místo Míra Koupil, Litomyšl (vzorek č. 1)
Podle hlasování návštěvníků
1. místo Miroslav Martinec, Hronov (vzorek č. 3)
2. místo Miroslav Luňák, H. Králové (vzorek č. 8)
3. místo Pavla Hloušková, Litomyšl 

O kotlík starosty Litomyšle – klání družstev
ve vaření kotlíkového guláše pod vedením
Luďka Bila (soutěžilo celkem 11 týmů) 
1. místo STRABAG TEAM – Hradec Králové 
    – Peklo – Litomyšl  
2. místo „Na čo chleba, …“ - Nedošín - Litomyšl
3. místo Skoti – Praha 

O nejlepší bábovku (přihlášeno 26 bábovek)  
O nejkrásnější bábovku – dle hlasování náv-
štěvníků 
1. místo Jitka Zelingerová (č. 23)
2. místo Adéla Brtošková (č. 21)
3. místo Jaroslav Němec (č. 5) 

Doslova po letech jsme mohli uctít památku
M. D. Rettigové tak, jak jsme v Litomyšli zvyklí.
V roce 2020 a 2021 nad námi zvítězil koronavi-
rus a uspořádána byla vždy – jako náhrada –
podzimní Litomyšlská veselice. V letošním roce
již vonělo Smetanovo i Toulovcovo náměstí
dobrotami, proběhl také hold u hrobu této velké
kuchařky, několik soutěží a vařilo se opět
i na hlavním pódiu. Děkujeme všem za pomoc
i účast. Tam nahoru samozřejmě také za nebe-
skou protekci, neboť počasí bylo na jedničku. 
Níže najdete seznam vítězů v jednotlivých sou-
těžích, na www.gastroslavnosti.cz také již brzy
recept na nejlepší bábovky. Jsme rádi, že jste si
slavnost užili, a těšíme se, že si za rok opět po-
přejeme v centru města „Dobré chutnání!“.
V rámci Sousedského posezení bylo letos vy-
dáno 335 porcí husiček s karlovarským knedlí-
kem a zelím. Dodejme, že městské slavnosti se
konaly pod záštitou Romana Línka, náměstka
hejtmana Pardubického kraje, a Smetanův
dům, město i další organizace jej pořádaly
ve spolupráci s SOŠ a SOU Polička - nejoceňo-
vanější gastronomickou školou v ČR, s AKC ČR,
Sborem paní a dívek, Restaurací a minipivova-
rem Veselka a řadou dalších institucí i firem. 

O nejchutnější bábovku – dle hlasování odborné
poroty pod vedením Petra Němečka
1. místo Jitka Zelingerová (č. 23)
2. místo Bára Unčovská (č. 7)
3. místo Pavla Hloušková (č. 13)    
Speciální cena za zvláštní umělecké ztvárnění:
Adéla Bartošková (č. 21)    
O celkově nejlepší bábovku
1. místo Jitka Zelingerová (č. 23)
2. místo Michela Skipalová (č. 22)
3. místo Pavla Hloušková (13)

Soutěž studentů odborných škol 
pod vedením Lukáše Ende
Šampión SOŠ a SOU Polička: 
Matěj Mach a Matěj Hnát
1. místo Labská SOŠ a SOU Labská Pardubice:
    František Černý a Zuzana Richterová
2. místo OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň: 
    Ondřej Jánoš a Marek Dvořáček
3. místo SŠ gastronomická a technická 
    Žamberk: 
    Marie Skalická a Eliška Kutichová 

Za přípravný výbor Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Na prvních pěti fotografiích se můžete podívat na
letošní Gastroslavnosti - samozřejmě nechybělo
dobré jídlo a pití, doprovodný program na hlavním
pódiu, soutěže, sousedská husička a další tradiční
lákadla. Smetanovo náměstí díky tomu praskalo
ve švech a do Litomyšle se sjeli návštěvníci z celé
republiky.
Poslední tři fotografie zachycují oslavu 30 let
Městských lesů Litomyšl a některé aktivity, které
organizátoři pro veřejnost přichystali. -red-,

foto: František Renza, Ivan Krejza, 
Tomáš Pleskot, Michaela Severová
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Cyklobusy můžete v Českomoravském
pomezí využít až do konce září!
I v letošním roce vám cyklobusy usnadní pozná-
vání turistické oblasti Českomoravské pomezí
a okolních regionů. Provoz autobusů uzpůsobe-
ných pro převoz kol potrvá po celé léto i v prů-
běhu září. Pět autobusových linek bude
propojovat turisticky atraktivní místa vždy o ví-
kendech a státních svátcích.   Jejich služeb mů-
žete využít, ať už se vydáte na pěší výlet, nebo
patříte k fanouškům cyklistiky. 
Vzhledem ke změně autobusových dopravců
na území celého Pardubického kraje uvádíme
přehled linek, které budou v provozu od 12.
června 2022. V období od 28. května do 11.
června budou cyklobusy na původních linkách
provozovat ještě stávající dopravci.
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem při-
blížit k oblíbeným místům Českomoravského
pomezí i zajímavým cílům v okolí.

Růžová linka 681886 – BusLine 
(12. června – 28. září)
Cyklobus vyjíždí z Litomyšle v 11.08 hod. a výlet
si můžete udělat například na tato místa:
- rozhledna na Kozlovském vrchu
- cyklostezky na Orlickoústecku
- Česká Třebová, Choceň, Vysoké Mýto

Zelená linka 651555 – Umbrella Coach 
& Buses (12. června – 28. září)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží z Lito-
myšle v 10.32 hod., můžete navštívit:
- zámek Nové Hrady

- Proseč – Toulovcovy maštale
- rozhledna Terezka u Proseče
- Borová, Polička
Po poledni můžete z Poličky vyrazit zpět
do Proseče, k hradu Rychmburk, na Hlinecko
nebo k Sečské přehradě. Linka odjíždí z Poličky
v 12.40 hod.

Červená linka 681948 – BusLine 
(12. června – 28. září)
Z Litomyšle se můžete vydat ráno v 7.15 hod.
a cyklobus vás přiblíží k těmto atraktivitám: 
- cyklostezky na Orlickoústecku
- Čenkovice – cyklotrasy a turistické trasy

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

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

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

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

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

Zpět jede cyklobus ze Starého Města v 15.35
hod., z Dolní Moravy v 16.35 hod. s příjezdem
do Litomyšle v 18.25 hod.

Oranžová linka 681947 – BusLine 
(12. června – 28. září)
Linkou, která vyjíždí z Litomyšle v 7.00 hod.,

můžete vyrazit na výlet například na tato místa: 
- cyklostezky na Orlickoústecku
- vodní nádrž Pastviny
- České Petrovice
- Bartošovice v Orlických horách – tvrz Hanička,

rozhledna Anna, kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Neratově

- Masarykova chata na Šerlichu

Zpět jede cyklobus v 14.20 hod. s příjezdem
do Litomyšle v 16.35 hod.

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

Jiří Zámečník, 
destinační společnost Českomoravské pomezí



19

Ohlédnutí 
za kurzem 
Trénování paměti
V uplynulých dvou měsících proběhl v Městské
knihovně Litomyšl kurz Trénování paměti pro
veřejnost. V pěti lekcích jsme se naučili, jak fun-
guje paměť, jakým způsobem používat různé
paměťové techniky, zlepšit si pozornost a roz-
víjet svou kreativitu, ale hlavně jsme si odnesli
spoustu nových zážitků a možná navázali
i nová přátelství. Další cyklus bude probíhat
na podzim a přihlásit se na něj mohou jak úplní
začátečníci, tak pokročilí. Budu se na Vás těšit.

Tereza Dospivová

Poděkování
ze 2. ZŠ 
Když člověk pro něco hoří, lehce zapálí
i všechny kolem sebe. Přesně tak to v životě
i u nás ve škole funguje. Máme to štěstí, že
na naší škole pracuje paní učitelka Andrea Stej-
skalová, kterou jistě znáte jako jednu z RůžOF-
Fek v běhu. Své nadšení pro běh a pohyb vůbec
přenáší do celé školy, „nakazila“ už nejednoho
žáčka i učitele. Díky ní máme za sebou spoustu
celoškolních běhů, dokonce jsme od 17. května
2017 zapsaní v České knize rekordů. Pod jejím
vedením se už mnoho let Hýbou s hudbou
nejen žáci naší školy, ale i děti z mateřských
škol, vedla i kroužek Sportík… A láska k pohybu
je pak znát na tom, že děti s chutí využívají
k pohybu každou příležitost a rády se účastní
i řady sportovních soutěží, z nichž často vozí
medaile. Jen za poslední dobu například z Mini-
fotbalu žáků 8. a 9. tříd, McDonalds Cupu, Po-
háru rozhlasu, basketbalu, volejbalu, florbalu
i vybíjené.
Andrejka má právě teď úspěšně za sebou Vl-
tava Run, běh dlouhý 360 km, který zvládla jako
první Češka uběhnout jako sólo běžec a který
navíc zasvětila pomoci našemu žákovi Tomí-
kovi. A my bychom chtěli využít této příležitosti
a veřejnou cestou jí srdečně poblahopřát, po-
děkovat za všechno, co pro naši školu a lito-
myšlské děti dělá, a popřát hodně energie, sil
a nadšení do dalších let. Ať jí její tělo dál vý-
borně slouží a přináší spoustu radosti z dalších
splněných snů.  Za všechny zaměstnance 2. ZŠ

Miroslava Jirečková

Poslední místa na příměstských 
táborech v areálu za sokolovnou
Na příměstských táborech, které ve spolupráci
se Sportovním areálem za sokolovnou již pátým
rokem pořádá Dobré divadlo, zbývá posledních
několik míst. 
Pro děti, které mají rády dobrodružství, je Tábor
s rytířem Toulovcem to pravé. Je pro ně nachys-
taná spousta zážitků, projdou po střechách,
sklepeních i tajemnými uličkami Litomyšle, hra-
vou formou poznají mnoho z uměleckých kle-
notů města. Na výletě do Toulovcových maštalí
budou hledat poklad a osvědčovat rytířské
ctnosti. Rytíř děti seznámí se svými přáteli, vý-
značnými osobnostmi spojenými s Litomyšlí,
a na závěr v zámeckém sklepení možná spo-
lečně porazí i zlého čaroděje.
Na táboře Devatero řemesel si děti každý den

vyzkouší nějakou řemeslnou dovednost. Vyrobí
si drhaný závěs, upletou ošatku z pedigu nebo
si odlijí zvířátko z bronzu a vykovou železné
srdce. Na výletě na statek podojí kozu, upečou
chléb nebo upředou vlnu. A to zdaleka není
všechno!
Provozní doba táborů bude 7.00 – 17.00 hod.,
scházet se budeme v areálu za sokolovnou.
Termíny Tábor Devatero řemesel: 
11.7. – 15.7. (obsazeno), 8.8. – 12.8. 
Termíny Tábor s rytířem: 18.7. – 22.7., 15.8. – 19.8.
Podrobnosti a přihlášky
na www.rytirlitomysl.cz, tel. 770 175 900, 
e-mail: slezakova@dobredivadlo.cz
Projekt je podpořen z prostředků MAS Litomyšl-
sko – ESF OP Zaměstnanost Eliška Slezáková

2. ZŠ se stala Fakultní školou Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice
Když naše žákyně Markétka Kosinová, Andrejka
Lněničková a Zuzka Hanusová dovezly bronz
ze soutěže Hledáme nejlepšího mladého che-
mika ČR, radovali jsme se s nimi a velmi sr-
dečně jim gratulovali. To jsme ještě netušili, že
pro naši školu dívky získaly úžasnou možnost

dalšího rozvoje, totiž že nás díky nim osloví ke
spolupráci samotná Fakulta chemicko-techno-
logická Univerzity Pardubice a podepsáním me-
moranda dostaneme příležitost nést označení
„Fakultní škola Fakulty chemicko-technologické
Univerzity Pardubice“. Od 18. května 2022 jí
jsme! A co to pro nás znamená? Budeme rozví-
jet vzájemnou spolupráci v oblasti podpory na-
šich talentovaných žáků, kterým budou
umožněny exkurze a praktické demonstrační
workshopy přímo na jejich fakultě. To je velká
příležitost posunout naše žáky v oblasti přírod-
ních věd.
Všem třem dívkám ještě jednou gratulujeme,
zaslouží si naše srdečné poděkování. A my si
teď budeme přát, aby se našlo mnoho dalších,
v nichž zajímavé pokusy a experimenty vzbudí
zájem o tak zajímavý obor, jakým chemie beze
sporu je. Martina Pazourová

Dopis z NASA
Máme důvod na našem gymnáziu slavit! Stu-
denti, kteří se dlouhodobě zapojují do programu
Globe, obdrželi dopis od úctyhodné vědecké
a výzkumné instituce.
Až z NASA přišla pochvala za velmi přesné sta-
novování oblačnosti na našem území, které se
shoduje se satelitními snímky. 
Abyste tomu správně rozuměli, program GLOBE
je celosvětový program, do kterého se zapojují
školy, jejichž studentům záleží na jejich okolí. 
Každý týden jedna skupina zapálených glou-
báků pod vedením precizní a moc šikovné orga-
nizátorky Nikči Novotné (sextánky) měří srážky,

teplotu, vlhkost, pozoruje oblačnost a na konci
týdne (nyní se nám cesta trochu prodloužila :-))
dojde k řece a provede hydrologická měření.
Výsledky poté stejně precizní Adam Horáček
(oktaván) pošle do NASA. Tato data slouží k po-
rovnávání a stanovování změn atmosféry za-
znamenané satelitem a člověkem.
Pochvala této instituce pro nás hodně zna-
mená. 
Všechny naše pozdní příchody způsobené mě-
řením ledové vody a rozpoznáváním takřka
identických mraků, jejichž názvy jsou pomalu
stejně neskutečné jako fakt, že to Nikča No-
votná a celý tým dokázal dotáhnout do takové
dokonalosti, že si toho i v NASA všimli, za to
opravdu stojí! Veronika Dezortová, sexta

Do tohoto vydání zpravodaje se bohužel ne-
vešly všechny redakci dodané texty.
Přečíst  si  je  můžete  alespoň  na webu
www.litomysl.cz/lilie/co_se_neveslo -red-

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Když nemůžeš, přidej aneb Moje
vítězství v soutěži Office Aréna
V letošním roce si celá republika připomene
100. výročí od narození Emila Zátopka. A právě
Emil Zátopek byl tématem dalšího ročníku Of-
fice Arény - nejprestižnější počítačové soutěže,
které jsem se účastnil a v níž jsem nakonec zví-
tězil.
Moje cesta za úspěchem začala už v lednu, kdy
jsem s nejvyšším počtem bodů ve vědomo-
stním testu z prostředí Microsoft Office postou-
pil do krajského kola. Krajské kolo bylo asi
nejnáročnější. Musel jsem vymyslet a napláno-
vat akci, kterou by si škola osobu Emila Zátopka
připomněla. Navrhnul jsem zájezd do jeho rod-
ného města Kopřivnice. Připravil jsem tabulky
a grafy v Excelu. Ty jsem představil v deseti-
stránkovém dokumentu ve Wordu společně
s úspěchy Emila Zátopka. Informace z doku-

mentu a Excelu jsem poté přenesl do prezen-
tace v PowerPointu. Snad i díky tomu, že jsem
navíc vytvořil webové stránky, facebookovou
skupinu a plakát, jsem v krajském kole zvítězil.
Poté jsem měl týden na to, abych se připravil
obhájit svoji práci před čtyřčlennou porotou
v republikovém finále, které se konalo 10.
května v Praze. I když jsem si vše nacvičoval de-
sítky hodin, byl jsem nervózní. Na místě ze mě
sice nervozita spadla, ale i tak jsem nevěřil, že
se dostanu na bednu vítězů. Když mě pak vy-
hlásili mistrem ČR v prezentačních a komuni-
kačních dovednostech, byl jsem nejšťastnější
člověk na světě. To vše by nešlo bez podpory ro-
dičů a učitelů, kterým bych chtěl na tomto
místě poděkovat.

Daniel Džbánek, žák IX. B ZŠ Zámecká

Okno do školy
Jdete pod fortnou ulicí B. Němcové a stočíte po-
hled k šedým oknům v přízemí, za nimž se ode-
hrává čilý dětský ruch? Co je zač tahle škola bez
zvonění a známek, lámete si hlavu. Pozor: jedna
návštěva tady může v člověku vyvolat chuť vrá-
tit se do školní lavice!
Všichni si pro své děti přejeme spokojený
a úspěšný život. Toužíme, aby mohly zažít pocit
sounáležitosti i podporu okolí, naučily se rozu-
mět sobě sama, byly schopny rozvíjet přátelské
i profesní vazby s druhými a znaly nástroje k po-
chopení dynamicky se měnícího světa. Může jim
ale tohle všechno dát škola? Ve Školamyšli mě
přesvědčili, že ano. 
V rámci jednoho dopoledne jsem s úžasem po-
zorovala radost dětí a nasávala rodinně-přátel-
skou atmosféru. Všichni si tady dobře
uvědomují důležitost zdravých vztahů jakožto
předpokladu prostředí vhodného k učení se.
Žáci vědí, co a proč se budou brát, kudy k vyty-
čeným vzdělávacím cílům dojdou i proč je to či
ono v reálném životě potřeba. Hodnocení není
jen doménou učitele, děti tu pravidelně samy
posuzují vlastní pokrok, za který nesou značný
díl odpovědnosti, učí se dávat konstruktivní
zpětnou vazbu i ostatním. 
Zaujalo mě tu rozdělení části výuky do tzv. cen-
ter propojujících více předmětů, což dětem

umožňuje chápat svět v souvislostech. V centru
umění se např. zdokonalují ve vyjadřování: ja-
zykem (českým i cizím), hudbou či výtvarně.
Vždyť co je báseň, když ne slovní obraz? Není
snad literatura umění? Projektový styl výuky
v centrech děti učí plánovat a spolupracovat za
účelem dosažení společného cíle a nemůžou si
to vynachválit. Školamyšl je zkrátka poklad,
na který by měla být Litomyšl náležitě hrdá!
Exkurze proběhla v rámci programu Učitel na-
živo, který usiluje o modernizaci českého škol-
ství s přesvědčením, že kvalitní vzdělání je
klíčem k dalšímu ekonomickému a společen-
skému rozvoji. Vendula Bittner

Dvojka a Pajdák
V dubnu došlo k mimořádné spolupráci mezi
studenty Vyšší odborné školy pedagogické
a žáky páté třídy 2. základní školy v Litomyšli.
Studenti si vzali páťáky „pod svá křídla“ a učili
je práci s keramickou hlínou - jak ji zpracovat,
modelovat a zdobit. Společnýma rukama žáků
a studentů tak vznikly krásné keramické reliéfy.
Na tento den budou jistě všichni účastníci
dlouho vzpomínat. Nikola Kubíková

a Aneta Komárková Drahošová

Den Země
na ZŠ Zámecká
V pátek 22. dubna přišla mezi žáky II. B paní
Ing. Jana Foltová z Městského úřadu Litomyšl,
která má na starost ekologii a odpadové hos-
podářství města. V rámci Dne Země jsme si s ní
povídali o tom, jak sami můžeme přispět
k ochraně životního prostředí. 
Den jsme začali zhlédnutím dvou videí o třídění
odpadu. První bylo z Indie, kde auta najíždí
k moři a tam všechen odpad končí. Když jsme
viděli tu hrůzu, všem nám to vyrazilo dech.
Druhé video bylo ze Švýcarska a vrátilo nám
optimismus – podzemní kontejnery, nerezové
nadzemní nádoby na čipy… 
Žáci si v tento den také do školy přinesli odpad
ze svých domácností. Společně jsme si ho
ve třídě roztřídili, odůvodnili si, co, kam a proč
patří. Dozvěděli jsme se spousty nových infor-
mací, např. že víčka od jogurtů patří do kovů, ru-
ličky od toaletního papíru, kuchyňské utěrky
zase do bioodpadu. Také jsme dostali odpovědi
na otázky týkající se toho, proč nemáme v Lito-
myšli podzemní kontejnery či kam vlastně pu-
tuje komunální odpad z našeho města.
Poté jsme se vydali „Cestou odpadu“ od školy
až do nového sběrného dvora. Po cestě jsme si
všímali kontejnerů, a na ulici 17. listopadu jsme
pak námi vytříděný odpad do jednotlivých kon-
tejnerů vhodili. V novém a moderním sběrném
dvoře nám bylo vše ukázáno a vysvětleno,
takže už víme, kam s čím. Den jsme si moc užili
- a hlavně jsme se mnoho nového dozvěděli.

Zdena Laurinová a žáci II. B

Hledáme provozovatele občerstvení
Provozujeme automyčku JetWash v Litomyšli a nově otvíráme občerstvení
na automyčce. Poskytneme zázemí pro zájemce-provozovatele v podobě
stylového baru a sezení pro hosty viz. foto. Bar obsahuje plochu s pultem, sklad
a veřejné WC o ploše celkem 15m2, bude připojený na sítě. Rozvržení baru
upravíme dle potřeb provozovatele. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
tel. 722 914 374, e-mail: info@jetwash-center.cz

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. David Hrouda, JetWash Zlato pro ZUŠ 
Na poli umění je dobojováno. Ústřední kola sou-
těže ZUŠ jsou úspěšně za námi, a to s vynikají-
cími výsledky. Pyšníme se hned dvěma prvními
místy. První z nich vybojoval bicí soubor BOBS
I (Jan Brýdl, Daniel Král, Petr Kazda) s originální
interpretací Vivaldiho „Léta“. Druhé zlato získala
ve hře na příčnou flétnu výborným výkonem
Adélka Jiskrová. Jakub Jovbak (bicí) se umístil
na krásné třetí příčce.  Děkujeme všem žákům
i pedagogům za skvělou reprezentaci školy.

M. Hegrová, ZUŠ B. Smetany Litomyšl
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Přání
na prázdniny…
Chtěla bych všem dětem z mateřské školy v Lí-
bánkách i jejich sourozencům popřát krásné
prožití letních prázdnin. 
Prázdniny jsou obdobím her, nových přátelství,
cestování a volných dní. Děti tráví společné dny
nejen se svými rodiči a sourozenci, ale jezdí
na prázdniny k babičce, dědečkovi, tetě nebo
navštěvují jiné příbuzné ze své širší rodiny.
Chodí společně do lesa, pozorují květiny, ptáky,
hrají různé hry, tráví čas u vody, jezdí na výlety,
užívají si letního sluníčka. Opékají buřty, mlsají
zmrzlinu, ledovou tříšť, hrají si se sourozenci
a kamarády z okolí a také někdy trošku zlobí…
někdy navštíví s rodiči „prázdninové pátky s po-
hádkou na Toulovcově náměstí“. Možností jak
trávit společný letní čas je mnoho. Proto…pře-
jeme všem krásné prožití letních prázdnin,
hodně slunce, procházek a výletů.
Společně prožitý čas s vašimi malými dětmi se
nikdy nevrátí.
Než se za námi zavřou dveře a začneme si
všichni užívat volných prázdninových dnů –
od 1. 7. 2022, plánujeme ještě několik akcí:
oslavu Dne dětí ve spolupráci se Střediskem
volného času, třídní výlety, koupání na školní
zahradě, procházky do okolí naší mateřské
školy, slavnostní vyřazení předškoláků
na zámku a další...
Náš tým se opět trochu obmění. Stejně, jako
v loňském roce, se opět loučíme se dvěma uči-
telkami, které čekají miminko. Naše školnice
Zdenička (pavilon broučků a vážek) odchází
do důchodu.
O všech změnách, které v naší mateřské škole
od září nastanou, vás budeme včas informovat
na našich webových stránkách.
Odpočinek přeji i všem zaměstnancům mateř-
ské školy – učitelkám i provozním zaměstnan-
cům. Načerpejte hodně sil do další práce
a vraťte se odpočinuté a s úsměvem.

Za kolektiv MŠ v Líbánkách 
Vítězslava Borovičková, ředitelka

Gymnázium 
bude mít 
novou střechu
Radní Pardubického kraje v květnu vybrali do-
davatele na rekonstrukci střechy gymnázia v Li-
tomyšli. Vyjít by měla na 15,7 milionu korun
včetně daně.
„Střecha na litomyšlském gymnáziu je v hava-
rijním stavu, do budovy zatéká a poškozuje se
tím tepelná izolace, na kterou byla v minulosti
poskytnuta dotace. Naposledy byla střecha re-
konstruována v roce 1981, nějakou dobu tedy již
pamatuje. Jsem proto rád, že se nám podařilo
vybrat dodavatele, a škola se tak co nevidět
dočká střechy zcela nové,“ uvedl radní pro ob-
last školství Josef Kozel.
Rekonstrukce se týká střechy nad hlavní budo-
vou a pravým křídlem. „Dojde k odstranění stá-
vající střešní krytiny a latí. Bude provedeno
nové laťování, položena fólie a následně osa-
zena nová střešní pálená krytina. Nově budou
oplechovány komíny a hromosvody. Součástí
stavby jsou i zemní práce související s montáží
hromosvodu,“ přiblížil průběh stavebních prací
náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Denisa Píšová, Pardubický kraj
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Sbor KOS slavil kulatiny aneb
S úsměvem a písní na rtech do další dvacítky
Druhou dubnovou sobotu se uskutečnil ve
Smetanově domě Slavnostní koncert Smíše-
ného pěveckého sboru KOS Pedagogické školy
Litomyšl, jímž si připomínal 20. výročí smíšené
sestavy.
Dvacet let – je to hodně nebo málo? V případě
KOSu se jedná zcela určitě 
o kus cesty, kterou toto mládežnické těleso
na své umělecké dráze ušlo. Krůček po krůčku
vedl mladé nadějné zpěváky za podpory vedení
školy a umění oddaných kolegů sbormistr Milan
Motl stupínek po stupínku až k metám nejvyš-
ším. Za zmínku stojí například Ocenění za zá-
sluhy o Pardubický kraj, národní cena UČPS
Sbor roku 2018 a řada dalších úspěchů nejenom
na domácí scéně. Ostatně – které pěvecké
školní těleso se může pochlubit vystoupeními 
na prestižních pódiích jako Smetanova Lito-
myšl, pražský Obecní dům 
či Rudolfinum. Litomyšlské Kosáky znají a oblí-
bili si i příznivci sborového zpěvu 
v Nizozemí, ve Francii a v dalších evropských
zemích, ale i v USA, Kanadě 
či Japonsku. 
Součástí koncertu se stal také křest CD KOS 20
a výstava fotografií Terezy Jirouškové zachycu-
jící okamžiky bohaté činnosti sboru. Křtu v po-
řadí již 10. CD se mimo jiné zúčastnil i muzikolog
a hudební skladatel Jan Vičar, Petr Václav
Michna, hudební pedagog, sbormistr a dirigent,
starosta města Litomyšl Daniel Brýdl či ředitel
VOŠP a SPgŠ Litomyšl Stanislav Leníček. „Jan
Vičar je našim oblíbeným skladatelem, jeho
skladby s lidovou tematikou nesměly nikdy chy-
bět na našich zahraničních turné a jsou vlastně
i součástí CD,“ konstatuje sbormistr na adresu
hudebního skladatele a dodává: „Na jubilejním
CD sboru KOS je ve světové premiéře například

také natočena úprava moravské lidové písně
Čerešničky v úpravě Petra Václava Michny, kte-
rou si sbor velmi oblíbil.“ Ostatně ta také za-
zněla v průběhu slavnostního koncertu.
Nesporným oživením koncertu se stalo i vy-
stoupení sólistů, bývalých členů sboru. Těmto
zpěvákům se Milan Motl v hodinách sólového
zpěvu intenzivně individuálně věnoval a oni
měli nyní možnost poděkovat jak jinak, nežli je 
u umělců zvykem – svým vystoupením. Vero-
nika Kladivová, která se věnovala studiu sólo-
vého zpěvu na Hudební katedře Univerzity
Hradec Králové a nyní studuje historický zpěv
na JAMU v Brně, Lucie Kratochvílová, která stu-
duje 
na konzervatoři v Praze a Michael Skalický, nyní
člen souboru Státní opery Praha, to byli gratu-
lanti, kteří dokládají výtečnou profesionální úro-
veň, na jejímž začátku stál právě sbormistr
KOSu Milan Motl. „Nelze nemít radost a pocit
štěstí, když člověk vidí, že jeho práce nese
ovoce. Je to stejné, jako když se rodič pyšní
úspěchy svých dětí. Pro mě jsou tito mladí lidé
těmi pomyslnými hudebními dětmi a jsem rád,

že jsem stál při zrodu jejich umělecké kariéry,“
nezakrývá své pocity Milan Motl.
A co by to bylo za oslavu, kdyby oslavenec, pě-
vecký sbor KOS, nepřipravil nějaké překvapení,
pomyslnou třešničku na narozeninovém dortu
na konec. „Nemohli jsme jinak nežli rozjet na-
rozeninovou party blokem populárních písní le-
gendárních kapel Beatles, Queen a dalších,“ říká
s úsměvem na rtech sbormistr. Nutno podotk-
nout, že sbor v tom nebyl sám, během večera
doprovázely zpěváky Martina Plocková na kla-
vír, k populárním písním se přidala kapela WxP,
která je složena jak jinak než z bývalých členů
sboru KOS.                                                                 
Slavnostní koncert opět potvrdil, že vystoupení
KOSu jsou vedle uměleckých kvalit specifická
živou, dynamickou a entuziastickou interpretací
obohacenou využitím scénických prvků (pohyb,
rekvizity, kostýmové doplňky). Není proto divu,
že osobitým výrazem a prožitkem hudby si KO-
Sáci pod vedením Milana Motla získávají přízeň
posluchačů nejen u nás, ale i v zahraničí.                          

Zuzana Fruniová

Kolekce obrazů „Jazz“ malíře 
Sergeje Iščuka roztančila Drážďany
Životní i profesní cesta Sergeje Iščuka (*1970)
z rodného Kalininsku v bývalém Sovětském
svazu do východočeské Litomyšle byla vedena
touhou po svobodě i uznání ve výtvarném
světě, byla ale také poznamenána osobními
pády a přešlapy. Vždy ji však provázelo auto-
rovo malování oslavující plnost a krásu oprav-
dového života.
Sergej Iščuk své hudební lásce – jazzu složil
poctu vytvořením kolekce 10 obrazů. První díla
ze série „Jazz“ jsou uveřejněna v monografii vy-
dané k autorově loňskému životnímu jubileu.
Společně s dalšími nejnovějšími obrazy můžete
jeho dílo zhlédnout v Galerii Art Erlebnis v Dráž-
ďanech. Jedná se o uměleckou galerii rodiny
Oehme. Umělkyně Roswitha Oehme – Heintze,
původem ze Sudet, založila tuto galerii v pro-
storách rodinné vily, příležitost zde vystavovat
dostávají mj. umělci s vazbami na Českou repu-
bliku, ke které měla velmi vřelý vztah a ráda se
k ní ve vzpomínkách vracela. Po její smrti vede
tuto galerii a dále ctí její duch a náplň její syn
Jan, kterého je nutné před návštěvou těchto
uměleckých prostor kontaktovat (www.galerie-
art-erlebnis.de). Výstava obrazů Sergeje Iščuka
zde potrvá až do 30. září 2022. 
Výtvarné vzdělání získal Sergej Iščuk v letech
1991 až 1995 na Povolžské akademii umění v Sa-
ratově, zásadní vliv na něj však měli o generaci
starší nonkonformní umělci, zejména Viktor Fjo-

dorovič Čudin, který mu zprostředkoval kontakt
s evropským, především francouzským umě-
ním. S poznáním toho, že mnoho z jeho umě-
leckých přátel nezískalo ani po uvolnění
politických poměrů v Ruské federaci uznání,
rozhodl se Sergej Iščuk z rodné země odejít
od roku 1996 žije a tvoří v České republice.
Zásadním inspiračním zdrojem se pro Sergeje
Iščuka stávají lidé, kteří ho obklopují. Ve své vý-
tvarné tvorbě zpracovává především téma žen-
ského aktu. Žena pro něj však není pouhým
erotickým objektem, ale symbolizuje naději
a svobodu, představuje nositelku života i pokra-
čovatelku lidského rodu. Na jeho plátnech se
často v drobných nenápadných detailech obje-
vují symbolické odkazy na aktuální společenské
dění, ale i odkazy na dávné mytologické pří-
běhy. 
Žánrově se věnuje také zátiší. Maluje pivoňky či
slunečnice v jejich plném rozkvětu s vědomím
toho, že jednou odkvetou a uvadnou. Zazname-
nává náladu a podobu míst, ve kterých žije.
V tvorbě Sergeje Iščuka se tak střetávají moder-
nistické tendence evropského malířství s re-
spektem k ruským tradicím. Jeho obrazy
přinášejí do současného světa optimismus i vizi
o neustálém koloběhu života, jenž v sobě nese
zmar a smrt, ale také tajemství a potěšení,
vznešenost i něhu. 

Zuzana Tomanová a Nina Iščuková

Moje cesta
za krajským stří-
brem v angličtině
Anglicky jsem se začal učit už v první třídě, ale
ze začátku mě to moc nebavilo. Vlastně spíše
vůbec. Ale jak šly roky dál a učivo začalo být
těžší, viděl jsem v tom výzvu. 
Na začátku šesté třídy jsem dostal svůj první
počítač, čímž se mi svět využití angličtiny ote-
vřel. Začal jsem vidět ve svém učení smysl. Také
jsem postupně získával kamarády z různých
zemí světa. Mám je stále a mám je jen díky an-
gličtině. Přátelím se s lidmi v Británii, Turecku,
Litvě, USA, ale i v jiných zemích. Přestal jsem
sledovat dabovaná videa a díval jsem se pře-
vážně na ta v anglickém originálu, díky čemuž
jsem se dál zlepšoval. Postupně jsem sbíral
zkušenosti 
a zjišťoval, že mi jde angličtina dobře. Pořád
jsem jí měl ale málo, proto jsem si ve škole vy-
bral jako volitelný předmět praktickou anglič-
tinu, která mi rozšířila možnosti jejího využití.
V letošním roce jsem se přihlásil do anglické
olympiády. Vyhrál jsem školní kolo, okresní – no
a v krajském kole jsem si svým odhodláním a lá-
skou k angličtině vybojoval druhé místo. Anglič-
tina mi zkrátka otevírá dveře k novým
příležitostem.

Vojtěch Nedošínský, žák IX. B ZŠ Zámecká

Řádková inzerce
Koupím staré pohlednice, bankovky, filmové pla-
káty, vyznamenání, militaria apod. T-608420808
• Kdo by měl zájem natrhat si višně nebo třešně-
chrupky  (zahrada v Litomyšli)  bez chemického
ošetření, budou zralé koncem června 2022 T-
607744568. • Prodám nový konferenční stolek
scětlé dřevo za 2000 Kč, větší retro skříňku po-
lička + šuplíčky za 1550 Kč, maskáčovou plachtu
za 200 Kč, dětský kočárek na panenky za 750 Kč.
T-739307646 • Koupím do sbírky stříbrnou pu-
dřenku, dámské hodinky kapesní, starý kufr
ze 40-50 let. T-739307646
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ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 4. 6. MUDr. Hájková
Ne 5. 6. MUDr. Kopecká
So 11. 6. MUDr. Mareš
Ne 12. 6. MUDr. Papoušková
So 18. 6. MUDr. Pešková
Ne 19. 6. MUDr. Pilařová
So 25. 6. MUDr. Sadílková
Ne 26. 6. MUDr. Šíchová
So 2. 7. MUDr. Švábová
Ne 3. 7. MUDr. Filová
Út 5. 7. MUDr. Hájková
St 6. 7. MUDr. Kopecká

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 4. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 5. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 11. 6. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 12. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 18. 6. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 19. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 25. 6. U Slunce, 461 612 678
Ne 26. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 2. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 3. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
Út 5. 7. Na Špitálku, 461 615 034
St 6. 7. U Anděla strážce, 461 615 457

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4. – 5. 6. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, 461 724 369
11. – 12. 6. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, 461 100 497
18. – 19. 6. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, 461 724 635
25. – 26. 6. Lék. stomat. Kutsenka Mykola
Litomyšl, Nerudova 207, 461 619 670
2. – 3. 7. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
5. 7. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, 606 202 501
6. 7.  MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614

Český den proti rakovině
Celostátní sbírka na výzkum nádorových one-
mocnění, jejich prevenci, podporu onkologic-
kých pacientů, výuku a vybavení do onko-

logických center se v Litomyšli uskutečnila
11. 5. 2022 také díky litomyšlským skautům
a skautkám. Skauti v centru města celý den
prodávali tradiční žluté kvítky měsíčku lékař-
ského s fialovou stužkou a dále dárci obdrželi
informační letáček o prevenci nádorových
onemocnění reprodukčních orgánů, konkrétně
děložního čípku a varlat. Cílem informační
kampaně, která se ke sbírce váže, je upozornit
na možnosti prevence. 
Všem, kteří jste přispěli zakoupením, patří velké
poděkování. S Vaší pomocí prodali celkem 550
kytiček a z kasiček, které měli u sebe, putovalo
do veřejné sbírky 16.565 Kč.

Za skautské středisko Liliový kruh
V. Hudík a I. Kopecká

Krajská záchranka bude mít nové
základny ve Svitavách a Litomyšli
Dlouhodobý trend budování nových výjezdo-
vých základen Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje bude pokračovat také
v příštích letech. Radní Pardubického kraje
v květnu schválili další postup směřující k pro-
jektování nových budov. V případě Svitav je
v tuto chvíli předpokládaná hodnota stavby 110
milionů korun včetně daně, v Litomyšli pak 37
milionů korun.
„Obě stávající výjezdové stanice ve Svitavách
a v Litomyšli se nachází v centrech měst s po-
měrně komplikovaným výjezdem s přihlédnutím
k poměrně složité dopravní situaci v obou měs-
tech. Stejně jako v případě předchozích, nově bu-
dovaných výjezdových stanic je naším záměrem
stavět v bezprostřední blízkosti hlavní silnice,
čímž je zajištěn lepší výjezd vozidel. V případě
Svitav je pak přestěhování nezbytným předpo-
kladem pro další rozvoj Svitavské nemocnice.
Předpokládaná hodnota obou staveb je v sou-
hrnu necelých 150 milionů korun, avšak očeká-
váme postupné zpřesňování částky v průběhu
projektování,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Podle radního pro evropské fondy a regionální
rozvoj je cílem kraje získat na obě stavby evrop-
ské dotace. „V tuto chvíli děláme maximum
proto, abychom byli schopni oba projekty podat
do některé z výzev v rámci programového ob-
dobí 2021+. Předpokladem pro úspěšné čerpání
dotací je každopádně kvalitní projektová pří-
prava, díky které jsme v rámci čerpání eurofondů
velmi úspěšní,“ řekl Ladislav Valtr.
Ve Svitavách by měla v blízkosti nově budova-
ného obchvatu města vzniknout dvoupodlažní
novostavba s celkem sedmi garážovými místy
pro zásahová vozidla a výcvikové středisko
Zdravotnické záchranné služby Pardubického
kraje. „Nový objekt bude sloužit pro tři výjez-
dové posádky a bude zahrnovat prostory gará-

žových stání sanitních vozidel, společné pro-
vozní místnosti s kuchyňským koutem, šatny,
odpočinkové místnosti pro řidiče, záchranáře
a lékaře, dezinfekční místnosti, sklad zdravot-
nického materiálu a prostředků, sklad léků, so-
ciální zařízení a technické místnosti jako
kotelna, prádelna či místnost údržby,“ vyjmeno-
val součásti projektu náměstek hejtmana pro
oblast investic Roman Línek. Projekt zahrnuje
také nezbytné přípojky inženýrských sítí, ob-
služné komunikace s dopravním napojením
na silnici I. třídy a plochy s odpovídajícím poč-
tem parkovacích míst. Předpokládané náklady
na realizaci stavby jsou téměř 110 milionu korun
včetně daně.
V Litomyšli vznikne jednopodlažní novostavba
se dvěma garážovými místy pro zásahová vo-
zidla. „Nový objekt bude sloužit pro jednu po-
sádku v 24hodinovém provozu. Budova bude
zahrnovat dvě garážová stání sanitních vozi-
del, společnou provozní místnost s kuchyň-
ským koutem, šatny, odpočinkové místnosti
pro řidiče, záchranáře a lékaře, dezinfekční
místnost, sklady zdravotnického materiálu
a prostředků, sklad léků, sklad pro shromaž-
ďování a třídění odpadů, sociální zařízení,
a technické místnosti jako kotelna, prádelna,
místnost údržby. Součástí projektu jsou ne-
zbytné přípojky, pojízdná manipulační plocha
před garážemi se sjezdem na silnici III. třídy
a plocha pro parkování vozidel. Ve Svitavách je
přestěhování Zdravotnické záchranné služby
nezbytným předpokladem k dalším úpravám
v areálu nemocnice,“ sdělila k připravovanému
projektu náměstkyně hejtmana pro oblast
zdravotnictví Michaela Matoušková s tím, že
náklady dle projektového záměru činí v tuto
chvíli 37 milionů korun.

Dominik Barták, Pardubický kraj

Letní provozní
doba knihovny
Vážení čtenáři, od 1. července do 31. srpna se
mění provozní doba knihovny:
Oddělení pro dospělé:
Po, Čt: 8–17; Út, Pá: 8–16; St: 8–12; So: Zavřeno
Dětské oddělení:
Po, Čt: 9–11 a 12–16; Út: 12–15; St, Pá, So: Zavřeno
Čítárna: Po, Út, Čt, Pá: 9–11.30; St, So: Zavřeno
Dále upozorňujeme, že od 4. do 10. července
bude knihovna uzavřena. Těšíme se na vás opět
v pondělí 11. 7. Iva Pekníková

Stav konta na Kameny zmizelých
V březnovém čísle Lilie jsme vás informovali
o našem úmyslu položit na litomyšlském
Smetanově náměstí a v jeho bezprostředním
okolí šestnáct Kamenů zmizelých – dlažebních
kostek s mosazným povrchem a vyrytým jmé-
nem, které jsou určeny k uctění památky obětí
holocaustu.
Díky podpoře veřejnosti se na sbírkovém
kontu sešlo ke 20. květnu 46 700 Kč. Věříme,
že se do poloviny července podaří vybrat
zbývající částku, abychom mohli Kameny u je-
diného výrobce v České republice včas objed-

nat. Jejich slavnostní vložení do dlažby před
domy, z nichž odešli 2. prosince 1942
do transportu členové rodin Bergmannových,
Sladkusových, Freyových a Štolcových, je
naplánováno na začátek prosince. Podrob-
nosti najdete na Fb stránkách Skauti Litomyšl.
Uvádíme číslo účtu skautského střediska Lito-
myšl, na kterém můžete libovolnou částkou
náš záměr podpořit: 2108159020/2700, vari-
abilní symbol 412. Děkujeme.

Dagmar Burdová, skautská družina Olivky,
a Martin Růžička
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Střípky z dění TC Litomyšl
Hlavní tenisová sezóna sice začala posledním
dubnovým dnem, kdy se konečně bez omezení
rozehrály soutěže smíšených družstev, ale bude
jistě správné si připomenout některé individu-
ální úspěchy našich mladých hráčů v zimních
turnajích. V Letohradu 26.-27.2.2022 slavil
vítězství v turnaji mladších žáků ve čtyřhře Ma-
rian Hošek. Na tento úspěch navázal 12.-
13.3.2022 v Žamberku v mladších žácích opět
ve čtyřhře a 19.-20.3.2022 ve Vysokém Mýtě,
kde vyhrál jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře. Vy-
soké Mýto přineslo velký úspěch také našemu
hráči Danovi Brůnovi v turnaji dorostu 26.-
27.3.2022, kde spolu s Drápelou (TK Svitavy) po-
razili na cestě za celkovým prvenstvím dva
nejvýše nasazené páry.  Pro letošní soutěže
smíšených družstev se nám podařilo obsadit
všechny kategorie, včetně historicky první
účasti naší drobotiny v minitenisu. I přes určité
obavy, jak vše zvládneme, jsme nakonec kon-
statovali, že to byl velmi dobrý počin. Nejen
děti, ale především rodiče si opravdu užívají
těchto prvních tenisových zážitků, které ještě

nejsou poznamenány snahou zvítězit za každou
cenu. Velké díky patří ředitelce mateřské školy
p. Brokešové, která zajišťuje prvotní tréninko-
vou průpravu a ve spolupráci s naším oddílem
se daří zapojit děti do závodního tenisu.  První
výsledky našich hráčů v soutěžích smíšených
družstev byly ve valné většině úspěšné, a tak
nezbývá než hráčům poděkovat a popřát
mnoho sportovních úspěchů i v dalších zápa-
sech.
Stručné výsledky - dospělí 2 výhry (Ústí nad Orl.
B 8:1, TK Letohrad 6:3), dorost 2 výhry (TO SK
Žamberk B 5:4, Forea 9:0), starší žáci 2 výhry
(TK Moravská Třebová 5:4, TK Choceň 5:4),
mladší žáci 3 prohry (TO SK Žamberk B 4:5, TJ
Slovan Moravská Třebová 2:7, TJ Dolní Dobrouč
2:7), babytenis 3 výhry (TJ Moravská Třebová
6:0, Spartak Polička 6:0, TJ Sokol Jevíčko 5:1),
minitenis - zákl. skupina 2 prohry a 2 výhry (TK
Choceň 3:5, 1:7, TO SK Žamberk B 5:3,7:1). Nyní
budou minitenisti hrát s postupujícími týmy
ze základních skupin.

Předseda tenisového oddílu Suchý Miroslav

Přijďte cvičit
do sokolovny
TJ Sokol nabízí možnost všem, kteří mají rádi
pohyb, zapojit se do cvičení v sokolovně Lito-
myšl.
Pravidelná cvičení:
Po 16.00 - 17.00  Rodiče s dětmi
Po 19.00 - 20.00  Zdravotní cvičení ženy
Po 19.00 - 20.00  Volejbal ženy
Čt 19.00 - 20.30  Volejbal mix
So 18.00 - 19.30  Volejbal mix
Zároveň nabízíme volné cvičební hody pro ko-
lektivy, skupiny či jednotlivce.
St 19.00 – 20.00
Pá 16.00 – 17.00, 19.00 – 20.00
So 9.00 – 18.00
Hledáme „posily“ – cvičitelku na cvičení gymnas-
tiky, zdravotního či cvičení při hudbě nebo s ná-
činím. Nabízíme v sokolovně k pronájmu plně
vybavenou tělocvičnu na gymnastiku (kladina
velká, malá, bradla, hrazda, kruhy…)Další infor-
mace na telefonním čísle 604 684 752,
email:kosakstrnad@seznam.cz.

Za výbor Sokola Stáňa Kusá

Fotbalové trenéry
Jiskry už na hřišti
snadno poznáte
Všichni trenéři mládežnických kategorií obdrželi
od Jiskry Litomyšl dárek v podobě nových tré-
ninkových souprav v červenočerném provedení.
Odteď již fotbalového trenéra na trávníku lito-
myšlského stadionu nepřehlédnete, a navíc
nám nové soupravy opravdu sluší. 
Děkujeme tímto fotbalovému oddílu za zajištění
a nákup nových tréninkových souprav.

Za trenéry mládeže Tonda Hloušek

Mistrovství ČR minižactva v Litomyšli
přineslo krásné 4. místo
Na přelomu dubna a května jsme v Litomyšli
uspořádali Národní finále smíšeného minižactva
U11, které se po tři dny hrálo v městské hale a hale
Jiskra. V Litomyšli se tak během prodlouženého ví-
kendu utkalo téměř 200 hráčů a hráček z celé re-
publiky, které doprovodily početné fankluby.
Adfors Basket Litomyšl - SKB Rokycany  37:61
Adfors Basket Litomyšl - BC Vysočina  67:21
Adfors Basket Litomyšl - Basket Kohouti Babice
59:42
Do základní skupiny nám byl přiřazen tým z Ro-
kycan (pozdější finalista turnaje) a Vysočiny.
Po prohře s Rokycany a výhře s Vysočinou jsme
postoupili z 2. místa do play off. Následně se
nám podařilo porazit tým Basket Kohouti-Ba-
bice, který skončil ve své skupině na 1. místě,
a tak jsme mohli jít do boje o medailové pozice. 

Adfors Basket Litomyšl - BK Klatovy  29:66
Adfors Basket Litomyšl - BK Teplice  51:54
V semifinále jsme se utkali se suverénem tur-
naje a pozdějším vítězem BK Klatovy, na který
jsme bohužel nestačili. Nezbylo nám tedy nic ji-
ného, než v posledním zápase proti BK Teplice
zabojovat o bronzové medaile. Ty nám však
unikly o 3 body, protože se nám nepodařilo do-
hnat bodovou ztrátu z první poloviny zápasu
a obsadili jsme nakonec krásné 4. místo.
Turnaj můžeme hodnotit jenom pozitivně, přes-
tože to o kousek necinklo. Velmi nás také těší
odezva od zúčastněných klubů, všichni byli
s organizací turnaje spokojeni a tři nejen ba-
sketbalové dny v Litomyšli si užili.

Gabriela Liberdová, 
trenérka minižactva U11
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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



27

Atletické
okénko
Po omezení proticovidových opatření se opět
v Litomyšli uskutečnilo obvodní i okresní kolo
Poháru rozhlasu, na jehož pořádání se podílely
Středisko volného času, atletický oddíl a stu-
dentky SPGŠ v roli pomocných rozhodčích. Při-
jela družstva z celého okresu, nejdále z Jevíčka,
z litomyšlského obvodu kromě místních ZŠ
i D. Újezd a Cerekvice. Soutěžila i gymnázia
z Poličky, M. Třebové. Nejlepších výkonů dosáhli
žáci a žákyně ZŠ Zámecká.
Zahájila mistrovská utkání jednotlivých druž-
stev. Muži v 1.kole druholigové soutěže obsadili
v Ústí nad Orlicí pěkné 3. místo za oběma par-
dubickými kluby, trochu smolně o pouhé 2 po-
mocné body. Vyhráli bratři Kozákové, Tomáš
kouli (14,48), Vojta oštěp (65,53), Baar 110 př.
Nejvíce bodů jsme získali v kouli (29) na 1500 m
(19), 110 m př. (18). Juniorky při své premiéře
v N. Městě nad Metují obsadily 6.místo, když
první místa obsadila družstva z Hradeckého
kraje - Hradec Králové, Dobruška, Trutnov. Nej-
úspěšnější disciplíny oštěp (17), 2. Kladivová
(35,41), dále výška (11). Starší žactvo soutěžilo
v Chrudimi. Chlapci obsadili 3.místo, Voříšek vy-
hrál kouli (15,62) i disk (51,22), Šafář oštěp
(47,26), oštěp byl také nejzdařilejší disciplínou
(20 bodů). Děvčata obsadila 5.místo a nejvíce
se jim dařilo v kladivu (19), vyhrála Peřinová
(37,57). Obě kategorie vyhrál ŠAK Pardubice.
Mladší žactvo mělo své utkání ve Svitavách,
chlapci vyhráli, i když 1. místo obsadil pouze
Gult v kouli, ale vyrovnaná sestava s řadou fi-
nálových a předních umístění slavila vítězství,
žákyně byly třetí, když vyhrály domácí Svitavy,
Kotyzová vyhrála 150 m (20,39) i kouli (11,08).
Čtyřboj přípravek proběhl ve V. Mýtě. V každé
kategorii startovalo zhruba 35 dětí a umístění
našich je dobré, děvčata jako družstvo jsou vy-
rovnanější.
Umístění prvních čtyř: 3. Sotona, 5. Brýdl,
16. Buben, 20. Zerzán - 4. Němcová, 7. Holcová,
9. Havranová, 14. Hurychová.
Kromě mistrovských utkání žáci ještě testovali
svou všestrannost ve vícebojích ve Svitavách.
Jůza v pětiboji obsadil 5.místo (dálka 453, dobře
běhá, slabinou je hod míčkem), Kotyzová byla
čtvrtá (potřebuje zlepšit vytrvalostní běh), dob-
rých výkonů dosáhly i Vysoká (výška 149) a Su-
chánková (1500 m 5:39,36). Petr Jonáš

Jandíková zaostala setinu za limitem na MEJ
Víkend v reprezentačních plavkách má za
sebou Natálie Jandíková, která se účastnila Mul-
tiutkání starších juniorů ve slovinském Kranji.
Letos se MU účastnili plavci z celkem 16 zemí,
což zaručovalo velmi kvalitní mezinárodní kon-
kurenci. Za zmínku určitě stojí start olympij-
ského finalisty z Tokia Davida Popoviciho.
Litomyšlská reprezentantka přispěla dobrým
výkony k celkovému 6. místu českého junior-
ského výběru. 
Natálie, jež ze zdravotních důvodů nestartovala
na Velké ceně Pardubic, se pod Julskými Alpami
představila na 200 prsa a v osobním rekordu
2:34,53 si doplavala pro bronzovou medaili. 
Naty startovala také na 50 motýlek (32,48),

50 prsa (32,40) a 100 prsa (1:12,11). Škoda jedné
setiny sekundy na 50 prsa, která dělila litomyšl-
skou reprezentantku od limitu na MEJ v ru-
munské Otopeni.
Tak snad nám bude plavecké štěstí přát příště!
Po náročném soustředění a závodech ve slovin-
ské Kranji se hned následující víkend konalo
MČR juniorů, které hostilo v netradičním ter-
mínu město Zlín. 
V konkurenci 94 klubů a 436 závodníku se po-
dařilo zúročit tvrdou dřinu. Natálie potvrdila do-
minanci na prsařských tratích a získala zlato
a titul mistryně ČR na 100 prsa (1:11,56 OR)
a 200 prsa (2:34,53 OR).
Natálie si ze Zlína přivezla pěkný bonus v po-

Jak si letos vedla mládež 
Adfors Basket Litomyšl
V soutěžní sezoně 2021/2022 zasáhlo do ba-
sketbalových soutěží hned 7 mládežnických
družstev a letošní rok skončil pro všechny vel-
kým úspěchem. Tím bylo především to, že se
všechny soutěže dohrály, a po dvou letech s co-
videm jsme tak mohli zažít opět pocit z dokon-
čené soutěže. Jedno velké vítězství si tedy
připsali všichni a níže u jednotlivých týmů ještě
uvedeme pořadí v tabulce jednotlivých soutěží.

Minižactvo U11 – Tým našich nejmladších sou-
těžních svěřenců, který měl ve svém středu
řadu nováčků, si vedl obstojně, když se ve Vý-
chodočeském přeboru pohyboval ve středu ta-
bulky, a nakonec skončil na pěkném 6. místě.
Minižactvo U12 – Družstvo prošlo základní sku-
pinou Východočeského přeboru I bez porážky
a i v nadstavbě uhájilo první příčku. Před Final4
se však bohužel zranil náš klíčový hráč a nej-
lepší střelec soutěže Dominik Hodek a bez něj
jsme bohužel na medaile nedosáhli. Být čtvr-
tým nejlepším týmem v kraji ale taky není k za-
hození.
Minižactvo U13 – I toto družstvo startovalo
ve Východočeském přeboru I a po celou sezonu
se pohybovalo na předních příčkách. Na finálo-
vém turnaji jsme dokázali v semifinále přehrát
hradecké Lvice, a tak z toho byly skvělé stříbrné
medaile.

Žáci U15 – Tým startoval ve skupině B Nadregi-
onální ligy žáků, po celou dobu se držel na krás-
ném 2. místě za suverénní Novou Pakou a tuto
pozici udržel až do konce soutěže.
Kadetky U17 – Dívky měly reálně na boj o bron-
zovou příčku, ale tyto ambice zhatily časté ab-
sence, které tým během celé sezony trápily.
Nakonec jsme se tak museli spokojit s 5. příčkou
ve skupině C Nadregionální ligy kadetek.
Kadeti U17 – Chlapci obsadili skvělé druhé
místo v základní skupině B celostátní ligy ka-
detů a postoupili do finálové skupiny nejlepších
6 týmů bojujících o extraligu. V této skupině se
už ukázala vysoké kvalita soupeřů, a na nás tak
zbylo 5. místo.
Junioři U19 – Naši nejstarší mládežníci zazna-
menali největšího úspěchu, když ve skupině C
Nadregionální ligy prohráli jediný zápas, a su-
verénně si tak došli pro vítězství v soutěži.

Všem hráčům i hráčkám gratulujeme k úspěšné
a především dokončené sezoně a pěkným vý-
sledkům. Děkujeme také všem rodičům za pod-
poru svých mladých basketbalistů a trenérům
za jejich práci s mládeží. Nyní si trochu odpoči-
neme a už se těšíme na novou sezonu, která
odstartuje v září.

Martin Šorf, 
předseda Adfors Basket Litomyšl

době nového rekordu ČR na trati 4x100 polo-
hový závod mix. O nový český juniorský rekord
se postaralo kvarteto ve složení Daniel Gracík
(znak  56,01) - Natálie Jandíková (prsa 1:10,36) -
Albert Moc (motýl 55,91) - Tereza Čabanová
(kraul 1:01,69)

Plavecký klub Litomyšl Karel Jandík
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Andrea Stejskalová zdolala nejtěžší český štafetový
závod a pro nemocného Tomáše vyběhala 70 tisíc
Sportem se utužuje nejenom fyzická a psy-
chická kondice, ale dá se jím i pomáhat ostat-
ním. Již několik let to dokazuje litomyšlská
běžecko-charitativní iniciativa RůžOFFky
v běhu. Jejich členka Andrea Stejskalová si
v květnu připsala další velký sportovní úspěch,
kterým navíc pomohla vybrat peníze pro ne-
mocného Tomáše z Morašic. 
Jako vůbec první ženě se jí podařilo zdolat nej-
delší tuzemský štafetový závod Vltava run mě-
řící 360 kilometrů a díky spolupráci s Nadačním
fondem manželů Pokorných a štědrosti dárců
na transparentní účet doputovalo 70 tisíc korun.
„Trasu ze Šumavy do Prahy se mi podařilo
uběhnout za šest dnů dle plánu. Fyzicky to sa-
mozřejmě bylo velice náročné, obzvlášť na cy-
klostezce do Českých Budějovic jsem měla kvůli
horku a únavě krizi, kterou jsem ale naštěstí

uhasila koupelí ve Vltavě. Z finiše mám velkou
radost. Nejenom kvůli tomu, že to je taková
tečka za mou závodní kariérou, běhat chci už
jen pro radost a pro dobročinné účely, ale

hlavně kvůli Tomáškovi. Pracuji jako učitelka
ve škole, kam chodí. Vím, jak těžké to kvůli sva-
lové dystrofii má, a chtěla jsem rodině alespoň
trošku pomoci,“ popisuje Andrea Stejskalová
své zážitky z trasy i důvody, proč se na ni vy-
dala.
Dobročinná stránka její snahy je přitom mini-
málně stejně důležitá jako ta sportovní. Malý
Tomáš z Morašic trpí svalovou dystrofií a je
upoutaný na vozík. Se svou paní učitelkou se
ale i přes všechny těžkosti vydal na poslední
část trasy a společně dorazili do cíle. „Bylo to
dojemné a emotivní, ale zvládli jsme to. Mám
pocit, že dřina nakonec měla smysl. Pomohla
Tomáškovi a třeba pomůže namotivovat ke
sportu a pohybu další lidi. Moc děkuji všem za
vzkazy, přání a podporu. Obrovské poděkování
patří samozřejmě Přemku Vidovi, který mě
na trase doprovázel a pomáhal a Nadačnímu
fondu manželů Pokorných,“ dodává běžkyně. 
Jednalo se skutečně o poslední ostrý závod ob-
líbené učitelky ze II. základní školy? Na to od-
poví pouze budoucnost, jisté ale je, že běžecké
boty Andrea Stejskalová zatím na hřebík nevěsí.
Až nabere síly, tak ji opět budete moci na míst-
ních trasách potkávat - při běhání pro radost,
beneficích a dobročinných aktivitách. A třeba se
k ní přidáte. Nejenom kvůli sobě a svému zdraví,
ale i kvůli dalším lidem.

-mv-, foto: Přemek Vida

Natálie bude reprezentovat 
Českou republiku na MSJ v Peru
Natálie Jandíková si opět po roce odváží z Velké
ceny města Liberce limit pro mistrovství světa

juniorů v Peru a mistrovství Evropy juniorů
v Rumunsku. 
O tom, že je pod Ještědem rychlá voda, se pře-
svědčila Natálka už v roce 2019, když zde brala
zlato na LODM. Vloni si z Jizerských hor odvezla
limit pro MSJ a MEJ na 50 prsa časem 32,11, ale
nakonec se vlivem covidové pandemie uskuteč-
nila pouze juniorská Evropa v Římě. Letos tak
nezbývalo Natálce nic jiného, než si o letenku
na MSJ opět říci pokořením limitu. 
A v Liberci se jí to povedlo v osobním rekordu
na 100 prsa, když senzačním časem 1:09,98 po-
kořila o vteřinu limit na MEJ (1:10,98) a o 37 setin
sekundy také limit na MSJ (1:10,35).
Od září otvíráme plavecké kurzy pro nové pla-
vecké naděje www.pklitomysl.cz. Karel Jandík           

EuroNascar: Doubek na začátek
bronzový a stříbrný!
Šestidílný evropský šampionát vozů Euronascar
odstartoval 14. – 15. května na dráze ve španěl-
ské Valencii. Litomyšlský jezdec a úřadující
šampion Martin Doubek letos vstupuje do své
sedmé sezony opět s podporou mateřského
týmu Orion Racing. Z kraje roku se Martin dva-

krát zúčastnil testování svého vozu Ford Mus-
tang (Hendriks Motorsport) a podle vyjádření je
s technikou nadmíru spokojen. Ve Valencii v so-
botu Doubek zajel v kvalifikaci třetí čas a odpo-
ledne ve skupině Elite 2 byl v cíli třetí. Druhý den
si o jednu příčku polepšil, když na stupních ví-
tězů bral stříbrný pohár. 
Martin chce letos bojovat o přední příčky
i v prestižní třídě Elite Pro, no a zde se umístil
nejdříve v sobotu pátý - v neděli dokončil také
jízdu pátý, ale po penalizaci klesl nakonec
na patnácté místo. „Na první závod to nebyly
špatné výsledky - trošku nám sice trvalo v kva-
lifikaci najít optimální nastavení auta, proto až
ten třetí čas, příště to musí být hned z kraje
ještě o něco lepší, abych mohl bojovat o vítěz-
ství,“ prohlásil po závodě Doubek, který zároveň
zve příznivce na domácí závod, jenž se usku-
teční 3. – 4. září na autodromu v Mostě.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: Orion

Hráči U10 okresního 
výběru OFS Svitavy 
dosáhli na zlato
Hráči starší přípravky Jiskry Litomyšl Kristián Ji-
říček, Michal Motyčka, Kristián Píša a František
Pokorný, reprezentující výběr svitavského
okresu, dosáhli na turnaji okresních výběrů
hráčů ročníku 2012 hrajících krajské soutěže
na zlaté medaile. 
Na turnaji konaném ve středu 4. 5. v Hlinsku
nejprve remizovali s výběrem okresu Ústí nad
Orlicí a poté postupně přehráli výběry okresu
Chrudim a Pardubic. 
Na konci turnaje se tak se svými spoluhráči
z obou svitavských okresních týmů mohli rado-
vat z prvenství v tomto prestižním turnaji. 
Všem zúčastněným hráčům gratulujeme a pře-
jeme jim mnoho úspěchů v jejich dalších fotba-
lových kariérách.

Za tým trenérů OFS Svitavy Tonda Hloušek




