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Členové vlády v čele s premiérem Petrem Fialou a zástupci Evropské komise s předsedkyní
Ursulou von der Leyenovou přijeli v pátek 1. července do Litomyšle. Společné jednání obou
institucí i celý program v zámeckém areálu otevřely české půlroční předsednictví v Radě
Evropské unie.

Adfors Basket Street
Fest láká na sport,
hudbu a dobré jídlo

Vilu Klára prozatím 
město nabízet nebude

Seznamte se s nositeli
cen města 1363 Program Toulovcových

prázdninových pátků

Na den centrem EU – Litomyšl
přivítala Evropskou komisi a vládu

vlády a Komise a po přestávce se politici rozdě-
lili podle oblastí a diskutovali o globálních té-
matech. Současně v Rodném bytě Bedřicha
Smetany jednali Petr Fiala a Ursula von der
Leyenová.
„Pečlivě jsme se s dalšími institucemi na set-
kání připravovali a všem patří obrovský dík za
spolupráci. Věříme, že město i Smetanova Lito-
myšl jako hostitel obstály na výbornou, být
přímo u zahájení předsednictví pro nás byla
čest. Chci také upřímně poděkovat občanům
a návštěvníkům města za trpělivost a toleranci,
protože takovéto setkání doprovázely i různé
uzavírky a omezení. A přestože se většina ofi-
ciálního programu odehrávala za zavřenými
dveřmi, chtěli jsme občanům kromě sledování
televizního přenosu umožnit na vernisáži
v Klášterních zahradách i setkání s některými
politiky,“ sdělil starosta. 
Jednací den oficiálně ukončil Koncert pro Ev-
ropu v rámci Smetanovy Litomyšle. Kvůli ter-
mínu tisku Lilie nemohla redakce do červen-
cového vydání přinést podrobnou reportáž
z této mimořádné události, tu vám poskytneme
v příštím vydání Lilie. 
S podobnými akcemi má Litomyšl zkušenosti,
v roce 1994 město navštívilo sedm středoe-
vropských prezidentů v čele s Václavem Ha-
vlem, který o rok později do Litomyšle pozval
španělského krále Juana Carlose s manželkou.
Z nedávné minulosti zmiňme setkání několika
desítek zahraničních velvyslanců, letos se
město v první červencový den stalo centrem
Evropské unie.          -mf-, foto František Renza

Přestože většinu akcí včetně hlavního summitu
předsednictví vláda pořádá v Praze, v první čer-
vencový den zavítali vládní i unijní představitelé
na zasedání do Litomyšle. „Je to město s krás-
nými historickými památkami, které v posled-
ních třech desetiletích významně doplňuje
moderní architektura, a i tím se liší od jiných
měst. Chtěli bychom, aby taková byla celá
Česká republika, abychom si všichni uvědomo-
vali naše tradice, oživovali je a doplňovali mo-
derními věcmi. Abychom vytvářeli svět a zemi,
ve které se všem generacím dobře žije, a proto
jsme pro zahájení předsednictví vybrali toto

symbolické místo,“ uvedl premiér Petr Fiala.
S ohledem na významnost akce vše doprová-
zela přísná bezpečnostní opatření a veřejnost
moc šancí naživo spatřit politiky neměla. O dění
za zámeckou branou ale zájemci nepřišli díky
detailnímu pokrytí celostátních médií, která
do Litomyšle kvůli akci dorazila.

Oficiální program v kostce
Zahlédnout české i unijní politiky mohli lidé při
příjezdu členů vlády a Evropské komise na ná-
městí Václava Havla. Následně v zámeckém pi-
vovaru proběhlo slavnostní zasedání Fialovy

Už známe vítěze participativního
rozpočtu, dominovala ekologie
Třetí ročník participativního rozpočtu v Lito-
myšli už má své vítěze. Celkem 648 místních
občanů se zapojilo do hlasování veřejnosti a vy-
brali nejlepší nápady ve dvou kategoriích. 
V návrzích realizovatelných do 300 tisíc korun
se na prvním místě umístil projekt Revitalizace
parku u kapličky na Pohodlí, který se díky ma-
sivní podpoře v posledních dnech hlasování stal
i absolutním vítězem letošního ročníku. Druhým
úspěšným projektem v této kategorii se díky

podpoře místních stal nápad na vysázení Zele-
ného pásu kolem Litomyšle. 
V kategorii do 50 tisíc korun pak největší pod-
poru získaly návrhy Rozkvetlejší Litomyšl, díky
němuž se ve městě vysadí více květin a dalších
rostlin, a Odpočinek, zamyšlení – židovský hř-
bitov, jenž počítá s vytvořením odpočinkového
a naučného místa u této historické lokality.
Kompletní výsledky najdete na straně 5.

-mv-

Od 16. do 17. července se v horní části Sme-
tanova náměstí uskuteční první ročník fes-
tivalu Adfors Basket Street Fest. Na co se
můžete těšit? Třeba na mistrovství České re-
publiky v basketbalu tří proti třem, které se
odehraje u morového sloupu. Kromě toho
na akci vystoupí kapely Verona, Ready Kir-
ken a Machos Burritos. Po oba dny se také
můžete zajít podívat na Burger Street Fes-
tival a koupit si tam něco dobrého k jídlu.
Vstupné je zdarma, na místě budete moci
podpořit veřejnou sbírku pro nemocnou Ani-
elku. Více informací najdete na straně 29.

-red-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starostova
odpovědna
Oprava R35 ve směru na Svitavy – na kdy je
naplánována? Komunikace je v havarijním
stavu a brzy se bude otvírat další úsek dál-
nice D35 do Ostrova.
Vážený pane,
máte pravdu, plně s Vaším názorem souhlasím,
a proto jsme v minulém roce alespoň opakova-
nými žádostmi dosáhli onoho Vámi zmiňova-
ného odfrézování nejhorších vyježděných kolejí
u světelné křižovatky.
Obrátil jsem se na základě Vašeho dotazu
znovu na ŘSD, zda můžeme počítat letos se sli-
bovanou opravou a zde je část odpovědi: 
„…stavba I/35 Litomyšl – průtah, OŽK, II. etapa
se stále připravuje. Vzhledem k tomu, že letos
stavba nebyla realizována kvůli stavbám 
okružní křižovatky Lidl u Vertexu a bourání
lávky u Smetanova domu se akce odložila. Ak-
tualizujeme projekt podle diagnostiky a obno-
vujeme dokladovou část a ohlášení stavebních
úprav. Akci tlačíme do rozpočtu na rok 2023 a
snažíme se mít vše připraveno, aby se v jarních
měsících 2023 mohlo začít. Ale prosíme město
Litomyšl o shovívavost s plánováním jiných
obecních akcí, abychom dostali dopravní opa-
tření a stavba mohla být zrealizována v co nej-
kratším termínu. Doposud se snažíme tuto část
I/35 držet ve sjízdném stavu…"
Letos se tedy nového povrchu bohužel nedoč-
káme, ale je asi potřeba uznat, že pokud by se
k omezení dopravy kvůli výstavbě okružní kři-
žovatky pro Lidl a stavbě nadchodu u polikliniky
(kde nám ŘSD vyšlo vstříc a povolilo zábor dvou
pruhů oproti původnímu jednomu, což by zna-
menalo významné prodloužení výstavby no-
vého nadchodu) ještě přidala uzavírka všech
pruhů od světelné křižovatky po výjezd na Svi-
tavy, bylo by to určitě významně všemi kritizo-
váno, že se spojily tři takového uzavírky 
a omezení. 
Budu s vedením pardubického ŘSD v kontaktu
ohledně našeho požadavku na realizaci na jaře
2023. S pozdravem

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-

Usnesení rady města
RaM se seznámila s žádostí společnosti

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. ze dne 31. 5. 2022
ve věci dodatku nájemní smlouvy č. 0100510187
ze dne 1. 3. 2007 a výsledky jednání o výši
platby za použití autobusového stání pro třetí
strany, výši nájemného, valorizaci nájemného
atd. RaM souhlasí s tím, že do dořešení ostat-
ních podmínek dodatku nájemní smlouvy bude
nájemce účtovat třetím stranám za jednorázové
použití autobusového stání částku ve výši 30
Kč/spoj v rámci bývalého okresu Svitavy dle do-
hody s Pardubickým krajem a částku ve výši 66
Kč/spoj zasahující do více okresů.

RaM bere na vědomí žádost vedení Střední
školy zahradnické a technické Litomyšl o vybu-

dování chodníku v ulici T. G. Masaryka kolem
sportovního areálu Větrník. 

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
Smetanovo nám. - horní část v období od 15. 7.
do 17. 7. 2022 za účelem pořádání sportovní
a společenské akce Adfors Basket Street Fest. 

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
Smetanovo nám. - horní část v období od 17. 9.
do 18. 9. 2022 za účelem konání akce Oslavy vý-
ročí 150 let od založení SDH Litomyšl-město.

RaM schvaluje text konceptu Kroniky města
Litomyšl za rok 2021. 

www.litomysl.cz/rada_mesta/usneseni

Z jednání zastupitelstva

Jak bude vypadat 
Litomyšl v roce 2030?
Zastupitelé schválili stra-
tegický plán města pro
roky 2022–2030. V obsá-
hlém dokumentu a jeho
přílohách se můžete blíže
seznámit s výzvami, které
na Litomyšl čekají v násle-
dujících letech. Od nut-
ných investic v jednotlivých oblastech až po
strategická rozhodnutí k rozvoji města. Pro ve-
řejnost je připravena i zkrácená verze doku-
mentu se zvýrazněnými klíčovými body. Vše je
dostupné na webu www.litomysl.cz/strate-
gicky_plan. Vedení města děkuje občanům 
za připomínky a návrhy, které v uplynulých týd-
nech k dokumentu poslali. -mv-

Hlavním bodem jednání zastupitelstva, které se
uskutečnilo 23. června, bylo zveřejnění záměru
prodeje pozemků a vily Klára. Zastupitelé ale
vypsání nové soutěže neschválili a nepřijali ani
dvě další usnesení k tomuto bodu. Momentálně
není jasné, jestli se vilou Klára bude zabývat
nové zastupitelstvo po podzimních komunál-
ních volbách nebo jestli se tento bod dostane
na program posledního zářijového zasedání za-
stupitelstva. Více informací k tématu naleznete
na straně 3. 
Kromě projednání tohoto bodu zastupitelé řešili
další záležitosti jako prodej pozemků v různých
částech města. Následně schválili realizaci
a přijetí dotace na výstavbu hřiště „Pumptrack
Litomyšl“ a město je připraveno spolufinanco-
vat projekt „Revitalizace a doplnění sportovního
areálu Černá hora“ v případě, že bude úspěšné
v žádosti o dotaci u Národní sportovní agen-
tury. Cílem projektu je generální oprava atle-
tické dráhy, odvodnění fotbalového hřiště
a výstavba multifunkčního hřiště.

Zastupitelé mimo jiné schválili i dotace lito-
myšlským církvím a vzali na vědomí závěrečné
účty dobrovolných svazků obcí za rok 2021. Za-
stupitelstvo řešilo i změny územního plánu
města a schválilo územní studii „Průmyslová
zóna Bohemiatex II“, Litomyšl - Čistá a urbanis-
tickou studii „Distribuční centrum – velkoob-
chod Orion“ u Kornic. V poslední části jednání
zastupitelé odhlasovali přijetí Strategického
plánu rozvoje města Litomyšle 2022-2030
a stanovili počet členů zastupitelstva pro další
volební období 2022-2026 znovu na 23 členů.
V závěru schůze si vzal slovo radní Michal Kor-
tyš, který je zároveň náměstkem hejtmana pro
dopravu. Ten ve zhruba dvaceti minutách infor-
moval členy zastupitelstva a odpovídal na do-
tazy k problémům, které vznikly se změnou
autobusového dopravce v Pardubickém kraji.
O tomto tématu se více dozvíte na str. 3. Kortyš
sdělil, že se kraj snaží počet chybějících spojů
neustále redukovat a výpomoc komunikuje
i s dalšími společnostmi. Zároveň upozornil, že

pokud mají obce mož-
nost si spoje zajistit,
kraj výdaje nahradí.
Starosta Daniel Brýdl
také zastupitelům sdě-
lil, že radě města dora-
zila petice s tím, aby
Litomyšl zajistila spoj
s Chotovicemi. Sta-
rosta dodal, že tento
problém nemůže vyře-
šit město, ale záleži-
tost se týká Pardubic-
kého kraje.   

-mv-, -mf-

Usnesení zastupitelstva města
ZaM schvaluje spolufinancování investičního

projektu „Revitalizace a doplnění sportovního
areálu Černá hora“ do plné výše spoluúčasti.
Cílem projektu je retoping atletické dráhy, od-
vodnění fotbalového hřiště a výstavba nového
multifunkčního hřiště. Dotace je poskytována
max. do výše 70 % z celkových způsobilých vý-
dajů. Dotace je požadována od Národní spor-
tovní agentury.  

ZaM souhlasí s předloženou územní studií
„Průmyslová zóna Bohemiatex II", Litomyšl -
Čistá a s jejím zapracováním do změny č. 5
územního plánu Litomyšl za podmínky dodržení

připomínek Ing. arch. Vydrové. 
ZaM souhlasí s předloženou urbanistickou

studií „Distribuční centrum - velkoobchod
Orion", Litomyšl a s jejím zapracováním
do změny č. 5 územního plánu Litomyšl.

ZaM schvaluje Strategický plán rozvoje
města Litomyšle 2022-2030.

ZaM stanoví v souladu s ust. § 67 a 68 odst.
(1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva
města pro volební období 2022-2026 na 23
členů zastupitelstva města. 

www.litomysl.cz/zastupitelstvo/usneseni
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Silnice na Zahájské ulici má po roce prací nový povrch
Po několika letech jednání, příprav, koordinací
se soukromými investory a téměř roce realizace
se na konci května podařilo dokončit rekon-
strukci Zahájské ulice. „Příprava tohoto složi-
tého projektu zabrala několik let, kdy jsme 
se domlouvali s provozovateli inženýrských sítí
na tom, aby práce dělali hned po sobě a nový
povrch silnice se dál nemusel ničit. Zkrátka, aby
se všechny práce udělaly během jednoho roku
a pak už nebylo nutné nic rozkopávat, jak to tak
v Čechách občas bývá. Kromě rekonstrukce sítí
a opravy vozovky je také důležité zmínit, že 
v místě vznikly dlouho slibované chodníky 
a nové veřejné osvětlení. Takže Zahájská ulice

je nejenom hezčí a funkčnější, ale také bezpeč-
nější pro místní občany,“ uvedl místostarosta
Radomil Kašpar.
Město Litomyšl z rozpočtu platilo pouze vybu-
dování nových chodníků a veřejného osvětlení,
i tak se jedná o jednu z největších investic 
za poslední roky. Práce stály 19 milionů korun.
Další desítky milionů pak společně investovali
provozovatelé inženýrských sítí.
Práce na rekonstrukci Zahájské ulice začaly 
12. července loňského roku. Přes zimu byla ko-
munikace provizorně průjezdná a na jaře začala
finální etapa realizace.

-mv-

Změna dopravce přinesla zmatky.
V Pardubickém kraji nevyjely stovky autobusů 

Radnice prozatím nebude vilu Klára nabízet k prodeji

Na příští roky se ve městě chystají 
velké opravy a rekonstrukce sítí

Vedení kraje i kvůli tomu, že v některých dnech
po změně jízdních řádů nevyjelo téměř dvě stě
spojů, řešilo možnou výpomoc dalších do-
pravců. Kromě chystaných sankcí vůči BusLinu
Pardubický kraj odpustil od 16. června na něko-
lik dnů cestujícím jízdné. Aby nenastaly další
komplikace, požaduje kraj do 31. července pí-
semnou záruku i rozpis směn na září. „Nesmí se
stát, že začátek školního roku budou provázet
jakékoliv komplikace. Půjdeme do detailu jed-
notlivých spojů na území kraje,“ uvedl hejtman
Martin Netolický.
Litomyšl musela se změnou dopravců řešit
i přesun informační kanceláře z autobusového
nádraží do informačního centra na Smetanovo
náměstí. První nástupiště a čekárna je totiž
v majetku bývalého provozovatele ICOM Trans-
port. Litomyšlanů a obyvatel okolních obcí se
kromě toho dotkly i zmatky související s nedo-
statkem spojů. 
V průběhu června se cestující v některých pří-
padech autobusu nedočkali a nedostali se včas
do práce, do školy nebo k lékaři. „Vzniklá situ-
ace nás velmi mrzí. O to víc, když jsme jednali
s ICOMem i s BusLinem o provozu linek na Lito-
myšlsku a upozorňovali jsme na možné kom-
plikace i na zhoršení kvality služeb pro cestující
kvůli přesunu informační kanceláře z nádraží
na Smetanovo náměstí – považuji to za zhor-
šení služeb pro cestující. Podařilo se nám ales-
poň zajistit, aby fungovala čekárna a veřejné
toalety na autobusovém nádraží. Stále děláme

mediátora při jednání společností a kraje, ale
jako město nedostatek řidičů a spojů bohužel
vyřešit nemůžeme. To je úkol kraje a provozo-
vatele linek, v této oblasti nemáme žádné pra-
vomoci,“ vysvětlil starosta Daniel Brýdl.
Vedení Pardubického kraje v čele s hejtmanem
Netolickým a s náměstkem pro dopravu Micha-
lem Kortyšem v červnových dnech pravidelně
s dopravci komunikovalo a snažilo se vyřešit
problémy. „Děláme maximum, co je v našich si-
lách, tlačíme na společnost BusLine, aby vše

uvedla co nejrychleji do stavu, který odpovídá
uzavřené smlouvě. Za pomoci dalších dopravců
redukujeme chybějící spoje a snažíme se ces-
tující včas informovat o autobusech, které
na trasu nevyjedou,“ sdělil radní Michal Kortyš
s tím, že to v některých případech není techno-
logicky ani časově téměř možné. „Na oficiálních
stránkách kraje a webu OREDO jsou spoje,
které nevyjedou následující den, zveřejňovány
každý den mezi pátou a sedmou hodinou ve-
černí. Reálně nemůžeme informovat všechny
cestující, ale na dalších možnostech pracu-
jeme,“ dodal Kortyš.
O dalším vývoji situace vás budeme informovat
v příštím vydání Lilie. -red-, -mf-

Na začátku června se na městském úřadu
uskutečnilo důležité jednání, na kterém vlastníci
inženýrských sítí diskutovali s radnicí o svých
plánech rekonstrukcí a investičních projektů
na roky 2023–2025.
Schůzky se zúčastnili zástupci více než deseti
velkých subjektů. Kromě provozovatelů vodo-
vodu a kanalizací své plány představili napří-
klad energetická společnost ČEZ, plynárenský
GasNet, Ředitelství silnic a dálnic, Správa
a údržba silnice Pardubického kraje či provozo-
vatelé internetu Cetin, T-Mobile a Vodafone.
Město mimo jiné provozovatele sítí upozornilo
na plánovanou rekonstrukci ulice Portmanka
(2023), Trstěnické (prozatím bez přesného
data), rekonstrukci kanalizace na Mařákově

(předpoklad 2023/2024), pokládku nové vo-
zovky na Havlíčkově ulici (krajská akce pro rok
2023), možnou kompletní rekonstrukci nad-
chodu u Smetanova domu a další práce v Prů-
myslové ulici, T. G. Masaryka a Na Prokopu. 
ČEZ radnici informoval například o unifikaci po-
krytí vysokým napětím po prakticky celém
městě, které má začít v letech 2024–2025.
Stejně tak se chystají velké rekonstrukce plyno-
vodu. Provozovatelé internetu na příští roky
chtějí ukládat optické sítě pod městské chod-
níky, takže i v těchto případech by mělo dojít
k lepší koordinaci akcí. Jako vzorovou koordinaci
investic lze zmínit rekonstrukci ulice Zahájská,
kde byly vyměněny všechny potřebné sítě růz-
ných investorů během jedné. -mv-

Ani na červnovém jednání zastupitelstva se ne-
podařila mezi komunálními politiky najít shoda
na tom, zda město ještě letos zveřejní pod-
mínky nového prodeje vily Klára.
Neprošlo nejenom usnesení na nové zveřejnění
podmínek, ale ani návrhy na odložení tohoto
bodu z programu zasedání. Zastupitelé ODS
upozorňovali na možnost, že by Kláru mohlo
opravit samo město díky dotacím. „Z Národního
plánu obnovy můžeme čerpat dotaci na brown-
field, to znamená objekt, areál či pozemek,
který je nevyužívaný a zanedbaný, což Klára
splňuje. Je jen nutné co nejdříve nechat zapsat
do seznamu brownfieldu. Proto bych navrhoval,
abychom vše prověřili a zjistili, jestli by nebylo
možné dotace využít,“ uvedl radní Kortyš.
S podobným postupem souhlasili i někteří zá-

stupci opozice. „Stále trvá můj názor, že by-
chom se neměli s prodejem ukvapovat. Musíme
myslet i na budoucnost a možné problémy.
Město stále vlastní cenný pozemek a budovu,
ve které by mohlo vzniknout důležité zázemí,“
sdělil na jednání sociální demokrat Lubomír
Sršeň. Naopak vedení města i nadále prodej
Kláry podporuje. „Záležitost řešíme zhruba dva
roky, máme několik usnesení z rady, doporučení
finančního výboru a zastupitelstvo také dekla-
rovalo, že chce vilu prodat. Proto jsme se
na radě domluvili, že upravíme podmínky sou-
těže na základě zkušeností z prvního kola,
a předložíme je na jednání zastupitelstva tak,
abychom předešli časové prodlevě,“ připomněl
místostarosta Radomil Kašpar.
Město musí za vilu platit peníze, které by i podle

starosty Daniela Brýdla bylo vhodné šetřit
na jiné projekty. „Domů vlastní město hodně
a údržba vily stojí ročně statisíce. Potřebujeme
opravit knihovnu, dům U Rytířů, kanalizaci a pri-
oritou je nový domov pro seniory. Vedení města
hledalo možné využití vily, ale žádné nenašlo,“
vysvětlil Brýdl důvody, proč by zastupitelstvo
nemělo dál čekat. 
Podle starosty si město opravu vily nemůže do-
volit zaplatit ani s dotací. Odhady na spolufi-
nancování se pohybují minimálně mezi 15 až 20
miliony korun. Případné nové zveřejnění podmí-
nek pro odkup se tedy dle ohlasů z červnového
jednání bude pravděpodobně řešit až po pod-
zimních komunálních volbách. Již dříve radnice
avizovala, že nového majitele vybere až příští
zastupitelstvo. -mf-, -mv-

Změna jízdních řádů od 12. června přinesla i výměnu autobusových dopravců, jednou z nových
společností je i BusLine, který nahradil ICOM Transport. Kvůli nedostatku řidičů ale v Pardu-
bickém kraji v červnu nejezdila řada spojů, a lidé tak na autobusy často čekali marně. 
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Generace 89

Nestraníci
Milí spoluobčané,

po dvou letech máme opět v Litomyšli hudební
festival Smetanova Litomyšl v plném rozsahu
včetně „druhého“ festivalu v areálu Klášterních
zahrad. Obě části festivalu stále probíhají a blíží
se ke svému závěru. Určitě ne všichni občané
města festival v tomto rozsahu vítají – věříme
ale, že pozitivní názor na konání festivalu
převažuje. Dosavadní průběh festivalových
a doprovodných akcí včetně výstav v rámci
Smetanovy výtvarné Litomyšle tomu nasvěd-
čuje a je velmi vydařený. Mnozí z nás se na pří-
pravě a organizaci všech částí festivalu podílejí,

věnují svůj čas a úsilí zdárnému průběhu festi-
valu. Domníváme se, že naše práce není zby-
tečná, ač pro některé z Vás konání festivalu
vždy znamená určitá omezení, především do-
pravní, ale často i toleranci vůči večerním kon-
certům v zahradách apod. Díky Vašemu
pochopení společně zase vše zvládáme.
Současně se naše město stává 1. 7. hlavním
městem Evropy – hostí totiž společné setkání
naší vlády a Evropské komise zakončené náv-
štěvou festivalového „Koncertu pro Evropu“
u příležitosti zahájení předsednictví ČR v Radě
EU. Určitě se opět najdou lidé, kterým se tato
akce a návštěva vlády nelíbí. Nicméně jedná se

o velmi prestižní událost, na jejímž zajištění se
podílí nemalý počet organizátorů z řad Litomyš-
lanů. Můžeme být právem pyšní na naše krásné
město a jeho lidi.
V tuto chvíli Vám především přejeme krásné
a bezpečné prázdniny a všem dostatek odpo-
činku. Asi nás nečekají lehké časy, tak ať máme
dost sil.

Za Nestraníky 
Leoš Krejčí, Lucka Prokešová, 
Karel Kalousek, Markéta Prokešová, 
František Renza, Šárka Kučerová, David Fišer
www.nestraniciprolitomysl.cz

MĚSTO A SÍLA DETAILU
Jako je originální fasáda zámku tvořena jednot-
livými psaníčky, tak se i život v Litomyšli a in-
tegrovaných obcích skládá z často nenápadných
drobností, které tvoří mozaiku našeho veřej-
ného prostoru.  
Dříve nudný trávník za Albertem se na jaře stal
svěží kopretinovou loukou. Cesta nad rasov-
nou je obohacená o lavičky, které ocení nejen
senioři. Vozíčkáři brzy sami překonají silniční
průtah městem přímo k poliklinice. Chodci
z Husovky konečně na vlakovém nádraží ne-
musí překonávat rezavý plot, aby se dostali
do města rychleji.
Stěžejní myšlenkou, se kterou jsme šli jako
Generace 89 ovlivňovat dění v Litomyšli,
byla otevřenost vůči připomínkám a nápa-

dům lidí všech generací, kteří svoje okolí
znají nejlépe. Neuzavírat se v kanceláři, dát
lidem slovo a prostor se angažovat. Město
žije, pokud staví na iniciativě svých obyvatel.
Pokud se lidem šance nedá, nevyužije se jejich
potenciálu, město přestává „dýchat“. 
I díky vám se dařilo dívat se na litomyšlský svět
jinýma očima a měnit jej k lepšímu. Bez toho
by nevznikl nový záhon před hřbitovní zdí,
nebo Daliborem, posilovna či dopravní hřiště
na Wembley. Neotevřelo by se říční nábřeží
na Partyzánské ulici.  Zavedení školních parla-
mentů vedlo mj. k nedávnému plesu, který si
pro sebe zorganizovaly děti Zámecké ZŠ. Při-
pomínkování chytrých semaforů pomohlo
větší plynulosti na hlavní křižovatce. Odstra-
nění plotu na začátku Lidické ulice před CSP

nově otevřelo kolemjdoucím možnost odpoči-
nout v parčíku. Anebo přizvání aktérů ke kula-
tému stolu o D35 na radnici nás může zbavit
tranzitní dopravy o několik let dříve, než pů-
vodně hrozilo. 
Život Litomyšle a integrovaných obcí je naše
společné dílo. Těšíme se, že budeme moci
i v dalších letech společně s Vámi skládat
mozaiku našeho krásného města tak, aby
v něm našly příjemné místo pro žití všechny
generace, včetně těch budoucích.

Vaše Generace 89 v nejlepších letech
zastupitelé za G89 
Petra Benešová, Dan Brýdl, David Edlman,
Míra Hájek, Olga Radimecká a Jan Vavřín

Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 

Sbohem a šáteček
Vážení čtenáři, s myšlenkou skončit v redakci
jsem koketoval již delší dobu, a to z různých dů-
vodů. V posledních týdnech jsem slyšel drby 
o tom, proč vlastně končím. Jaká je realita? 
Po šesti letech přesčasů a podřizování většiny
svého volného času zaměstnání jsem zkrátka
dospěl k názoru, že to nemá smysl. 
Jsem unavený, chci si pořádně odpočinout 
a zkusit štěstí jinde. Mohl jsem mentálně rezig-
novat a na teplém místečku na městském
úřadu ještě pár let vydržet, definitivně se stát
součástí radničního inventáře, ale o to nestojím.
Nejspíš je to bláhové, ale raději se vydám do ne-
známa s pevnou vírou v to, že vše nakonec
dobře dopadne.
V rozlučkových textech si autoři nezřídka dávají
práci s vypisováním všech domnělých úspěchů
a srovnáváním účtů. Toho vás ušetřím, stejně 
to zpravidla zajímá jen pisatele. 
Michalovi Frankovi přeji pevné nervy, ať se mu
v redakci líbí a práce ho baví. Poslední týdny
jsme spolu intenzivně spolupracovali a myslím
si, že to bude dobrý nástupce. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem spolupra-
covníkům, zejména své ženě Zuzce, která to se
mnou přežila doma i v redakci, a vám čtenářům
za trpělivost, kterou jste se mnou měli. Díky za
cenné životní zkušenosti a ať se vám daří vše,
na co sáhnete. Michele Vojáček (-mv-)

Novým odpovědným redaktorem
Lilie je Michal Frank
Vážení čtenáři, dovolte, abych se stručně před-
stavil. Jmenuji se Michal Frank a 1. července
jsem po Michelu Vojáčkovi převzal štafetu 
na pozici tiskového mluvčího a odpovědného
redaktora. Po pěti letech na Masarykově uni-
verzitě v Brně jsem se chtěl vrátit do Litomyšle
a uplatnit vystudované obory – politologii a žur-
nalistiku. Naskytla se tato pracovní příležitost,
o které jsem příliš dlouho nepřemýšlel, a roz-
hodl jsem se novou výzvu přijmout. V Litomyšli
žiju téměř od narození, dala mi toho hodně 
a teď se pokusím aspoň částečně tento dluh
splatit. Věřím, že znalosti nabyté i během studií

Uzávěrka srpnové Lilie
Všem přispěvatelům i inzerentům připomí-
náme, že uzávěrka srpnové Lilie bude 21. čer-
vence.  Své příspěvky a inzeráty proto redakci
pošlete na kontakty uvedené v tiráži nejpozději
do tohoto data. Podklady dodané redakci
po termínu nebudou otištěny, děkujeme za po-
chopení. Ceník inzerce a pravidla pro otištění
textů najdete na www.litomysl.cz/lilie. -red-

využiji nyní v praxi a že vy, čtenáři, budete i na-
dále dostávat cenné informace a kvalitně zpra-
covaný zpravodaj.
Mému předchůdci patří obrovský dík za nároč-
nou práci, kterou šest let odváděl pro město 
a jeho občany. Laťka je nastavena vysoko a já
doufám, že ji nebudu neustále podskakovat, ale
že se mi postupem času podaří tuto úroveň mi-
nimálně dorovnat. Hlavně v červnu mě Michele
seznamoval s veškerou náplní práce a velmi mu
děkuji za ochotu a trpělivost. Začátek snadný
nebude, ale udělám maximum pro to, aby moji
noví spolupracovníci i všichni občané pocítili
změny minimálně. Věřme, že se všichni do-
čkáme dalšího čísla Lilie.    Michal Frank (-mf-)
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Seznamte se s letošními
nositeli cen města
Také v letošním roce radnice ocení Plaketou
Rady města Litomyšle aktivní spoluobčany,
kteří se zasloužili o rozvoj města v různých ob-
lastech. Některé z nich jste nominovali i vy přes
speciální formulář. Vedení města děkuje všem
autorům návrhů za jejich aktivitu. Zároveň vás
zveme na udílení cen města, které se uskuteční
v září. O přesném datu konání vás budeme in-
formovat v další Lilii.

Přehled oceněných osobností

Jaroslav Metyš 
Cena se uděluje jako poděkování a uznání
za dlouholetou hudební činnost, kterou zpří-
jemňoval život generacím Litomyšlanů, a také
zajeho trenérskou aktivitu a přínos litomyšlské
kopané. 
Cena se uděluje in memoriam. 

Václav Černý 
Cena se uděluje jako poděkování a uznání
za dlouholetou snahu o údržbu města, ze-
jména za jeho pečlivost při organizování úklidu
ulic a lidský přístup k občanům i spolupracov-
níkům. Cena se uděluje in memoriam. 

Dagmar Burdová 
Cena se uděluje jako poděkování a uznání za
dlouholetou pedagogickou činnost, připomínání
odkazu litomyšlských židovských spoluobčanů
zavražděných při holocaustu a účast na dalších
projektech se sociální a historickou tematikou.

Josef Lebruška 
Cena se uděluje jako poděkování a uznání
za dlouholeté zásluhy v kopané, trenérskou čin-
nost a vedení mladé generace ke sportu a ak-
tivnímu životnímu stylu. -mv-

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území
ORP Litomyšl III“  zajistil aktualizaci analytické části dokumentu MAP
Od ledna 2022 probíhá realizace projektu, jehož
cílem je zajistit, aby mezi aktéry ve vzdělávání
nedošlo k přerušení již vytvořených vazeb
z předešlého projektu MAPII.  Na území ORP Li-
tomyšl bude jeho realizací podpořeno celkem 18
základních a 21 mateřských škol. Výstupem pro-
jektu bude aktualizovaný Strategický rámec
MAP do roku 2025 a aktualizované Akční plány
na roky 2023, 2024, 2025. 
Realizace navazujícího projektu probíhá pro-
střednictvím třech klíčových aktivit. Cílem klí-
čové aktivity „Rozvoj a aktualizace MAP“ je
zajištění tvorby a aktualizace plánovacích do-
kumentů. Aktualizace těchto dokumentů po-
vede například k možnosti čerpání o dotace
na investiční projekty do vzdělávacích subjektů.
Konkrétním přínosem bude i nadále zajištění
distribuce tzv. dotačních listů pro školy a obce
z regionu ORP Litomyšl. 

Mezi další klíčové aktivity patří „Řízení projektu“
a „Evaluace procesu místního akčního pláno-
vání“.  Tím bude zajištěno odborné řízení pro-
jektu a vyhodnocení jeho realizace.  
Doposud proběhla aktualizace všech relevant-
ních podkladů pro první jednání Řídícího výboru
MAP (ŘV MAP), které byly schváleny na prvním
jednání v březnu 2022.  V květnu 2022 pak ŘV
MAP na svém druhém jednání schválil investiční
potřeby regionu. Dále byla provedena aktuali-
zace Analytické části MAP, ke které významnou
měrou přispěly výsledky z proběhlého šetření
potřeb škol. Zástupci škol tak na základě šetření
popsali, co v jejich školách proběhlo dobře –

v čem byli úspěšní a dále v čem by se mohli
zlepšit a co k tomu potřebují. Také definovali,
s jakými se potýkají problémy. Aktualizace ana-
lytické části MAP byla projednána na jednáních
pracovních skupin, které se uskutečnily v měsíci
dubnu a následně v červnu 2022.  
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Litomyšl III“ je realizovaný 
a financovaný s podporou ESF, Operačního pro-
gramu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního
rozpočtu a rozpočtu města, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019594. 

Naděžda Klvaňová,
hlavní manažer projektu  

Vážení občané, připomínáme, že na základě
obecně závazné vyhlášky města Litomyšl      
č. 07/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství byl poplatek za ko-
munální odpad splatný do 30. 6. 2022. 
Všem poplatníkům byla během dubna zaslána
složenka, na základě které je možné provést
platbu z bankovního účtu, na přepážce České
pošty, případně v hotovosti nebo platební kartou
na pokladnách města na ul. Bří Šťastných 1000
nebo J. E. Purkyně 918 v pondělí  a ve středu do
16 hodin, v ostatních dnech do 14 hodin. Výše po-
platku za jednu osobu činí 804 Kč. Pokud jste již
poplatek uhradili, považujte, prosím, toto upo-
zornění za bezpředmětné.
S případnými dotazy se můžete obrátit na paní
Ivu Kubešovou, a to buď osobně v kanceláři
číslo 10 v hlavní budově městského úřadu Bří
Šťastných 1000, nebo na telefonním čísle 461
653 336 či elektronickou poštou na adresu
iva.kubesova@litomysl.cz.        Jitka Valentová, 

vedoucí Finančního odboru MěÚ Litomyšl

Splatnost poplatku
za komunální
odpad

Dočasná změna
úředních hodin
Upozorňujeme občany, že na Městském úřadu
Litomyšl budou během léta v červenci a srpnu
zkráceny úřední hodiny v pondělí a ve středu
do 16.00 hod. V ostatních dnech zůstávají ho-
diny stejné do 14.00 hod. Mimo úřední dny
mohou být úředníci kvůli plnění pracovních po-
vinností mimo své kanceláře, proto doporuču-
jeme si schůzky domluvit předem. –red-

Podpořte litomyšlské
infocentrum
Od 21. června do 31. srpna probíhá anketa o nej-
oblíbenější informační centrum roku 2022. An-
ketu pořádá Asociace turistických informačních
center ČR formou hlasování na webu Kam 
po Česku (www.kampocesku.cz). Děkujeme 
za vaše případné hlasy.

Blanka Brýdlová, vedoucí IC Litomyšl

ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY
Z DĚNÍ VE MĚSTĚ?

CHCETE JE AUTOMATICKY
DOSTÁVAT DO MAILU?

m ě s t o  p r o  l i d i

Usnesení rady, novinky z úřední desky, aktuality 
na webu, upozornění na dotační programy,...

Stačí navštívit www.litomysl.cz/odber_novinek 
a vyplnit jednoduchý formulář.
Snadno nastavíte oblasti, které vás zajímají, 
odběr můžete kdykoliv zrušit.
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REFERENT/KA ODBORU 
VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
výkon státní správy na úseku stavebního řádu – zejména umísťování 
a povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání 
a odstraňování staveb.

Nabízíme práci v příjemném kolektivu, pružnou pracovní dobu, 
pět týdnů dovolené, stravenkový paušál, příspěvek na penzijní 
připojištění a další zaměstnanecké benefity.

Více informací k jednotlivým nabídkám najdete 
na webu www.litomysl.cz a na úřední desce.

Kontakt: Ing. Josef Filipi, 
MěÚ Litomyšl, tel. 461 653 347, 
josef.filipi@litomysl.cz

m ě s t o  p r o  l i d i

HLEDÁTE 
ZAMĚSTNÁNÍ?
Městský úřad Litomyšl vypisuje výběrové řízení
na obsazení tohoto pracovního místa

Vodorovné značení na napojení místních 
a účelových komunikací
Všimli jste si, že v minulých letech došlo po Li-
tomyšli k doplnění čar na silnici? Jsou dvojího
typu: dlouhé, jako prodloužení krajnice komuni-
kace – vodící čáry. Ty řidičům sdělují, že v místě
neplatí přednost zprava. Na litomyšlských silni-
cích najdete i druhou verzi čar – krátké, vodo-
rovně namalované uprostřed jízdního pruhu. Ty
naopak upozorňují na to, že v místě přednost
zprava platí. Proč tomu tak je? Na to jsme se
zeptali na městském úřadu. –red-

Komunikace v majetku města jsou definovány
podle takzvaného Silničního zákona jako
„místní komunikace“ a „účelové komunikace“.
Město je povinno vést pasport místních komu-
nikací, to znamená, že veškeré komunikace
na svém území, vyjma silnic vyššího řádu, musí
mít takto roztříděné.
Vlivem sporného a často kritizovaného ustano-
vení zákona o provozu na pozemních komu-
nikacích (pravidla silničního provozu) je
stanoveno, cituji: „… za křižovatku se nepova-
žuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné
účelové komunikace na jinou pozemní komuni-
kaci vyšší kategorie.“ Problematické je hlavně
to, jak má řidič takové vyústění účelové komu-
nikace poznat hlavně v případě, že není použit
žádný odlišující stavební prvek. V praxi se nej-
častěji používají k odlišení tyto stavební prvky:
• rozdílné výškové nebo materiálové napojení

účelové komunikace (zvýšená obruba nebo
zámková dlažba a žulová kostka)

• použití takzvaných vodících betonových
pásků z obrub nebo betonových dlaždic

Další pomůckou řidiče je, že se viditelně jedná
pouze o sjezd na parkovací místo, ke garáži, že
je na komunikaci umístěna brána, že se jedná
o nezpevněnou cestu a podobně.
Pokud z výše uvedeného není v místě napojení
nic použito, je možné v souladu se zákonem
umístit červené sloupky. Takto to bylo v minu-
losti označeno na příjezdech k novým rodinným
domům na ulici Kornická. Nevýhodou tohoto
označení je jednak jeho ne zcela vhodná použití
v zastavěném území města (dva sloupky
na jedno napojení), finanční náročnost a také
fakt, že po určité době červené sloupky ztrácí
svou barvu. V těchto případech se odbor mí-
stního hospodářství po konzultacích s dopravní
komisí a Dopravním inspektorátem Svitavy po-
kouší využít platných ustanovení technických
podmínek, cituji: „…vodící čára se v místě napo-
jení účelové komunikace nepřerušuje.“
To znamená, že když použijeme čáru přes celou
šířku napojení (vedení směru jízdy vozidla
ve směru jízdy na komunikaci vyššího řádu), tak
by to řidičům mohlo oznámit, že se v tomto
místě nejedná o křižovatku, a neplatí tedy před-
nost zprava. K tomuto řešení se město rozhodlo
hlavně z důvodu předcházení vzniku nehodám,
které jsou potom policií řešeny pouze tak, že si
vyžádá pasport komunikací a i bez příslušného
značení vyhodnotí viníka dopravní nehody jinak,
než by účastníci nehody možná předpokládali. 
Tento „systém“ funguje již cca 4 roky na mno-
hých místech města (zejména na zrekonstru-
ované komunikaci v ulici 9. května) a jsme
přesvědčeni, že zlepšuje orientaci řidičů, a ne-
byly k němu žádné připomínky.
Kromě toho používá město Litomyšl na křižo-
vatkách místních komunikací již delší dobu tak-
zvané příčné čáry (pouze přes jeden jízdní
směr), které mají upozornit řidiče na povinnost
dát přednost zprava. Tyto čáry jsou umístěny

také jinak, a to na takzvané hranici křižovatky
(před začátkem zaoblení obrub) a mají jinou
tloušťku. I to se ukázalo být jako prospěšné,
neboť i občané v dosud neoznačených lokali-
tách to pomocné značení požadují. 
Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že se město
i dopravní komise snaží, aby dopravní značení
bylo řidičům co možná nejsrozumitelnější (na-
příklad nástřiky žlutých čar v místech, kde by
z důvodů ostatních ustanovení zákona mohly

být označeny jako nadbytečné). Jako většina
ostatních zákonných norem jsou i pravidla pro-
vozu v mnoha místech bohužel nedokonalá
a v množství případů i nepřehledná. Pro řidiče
je nejlepším řešením, aby se hlavně v hustě
obydlených oblastech a centru chovali maxi-
málně pozorně a sledovali reakce ostatních ři-
dičů a svoje počínání upravovali i podle toho.

Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního 
a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl

krátká čára uprostřed
jednoho jízdního pruhu 
– pozor, přednost
zprava

6dlouhá čára jako
prodloužení krajnice
silnice – přednost
zprava neplatí

4
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ZAMYŠLENÍ

„Porodní báby se bály Boha”
(Egyptský král) řekl svému lidu: „Hle, izraelský
lid je početnější a zdatnější než my. Musíme
s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil“ …
Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmá-
hal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto za-
čali Egypťané Izraelce surově zotročovat …
Egyptský král poručil hebrejským porodním
bábám … „Když budete pomáhat Hebrejkám při
porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn,
usmrťte jej; bude-li to dcera, ať si je naživu.“
Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem
egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy
naživu …  Bůh pak těm porodním bábám proka-
zoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi
zdatný.  Protože se porodní báby bály Boha, po-
žehnal jejich domům. (2 Moj 1,8-21)

V dobách, kdy byl izraelský lid v egyptském
otroctví, se dělo mnoho nespravedlností a kru-
tostí. Celá staletí museli otročit pro své egypt-
ské pány, pro faraona. Za tu dobu se jejich
počet neustále zvyšoval, proto se Egypťané
rozhodli je tím více utlačovat, aby se nezmohli
ke vzpouře. Přidávali jim práci a surově s nimi

zacházeli. To jim ale nestačilo. Egyptský král při-
šel se zrůdným plánem vyvražďování izrael-
ských novorozených chlapečků. Dle příkazu se
o to měly postarat izraelské porodní báby. Ty
však odmítly toto zlo vykonávat. Proč? Protože
se bály Boha. Pojem „bát se Boha” v Písmu ne-
znamená strach, nýbrž hluboký respekt, pos-
lušnost a odevzdanost Hospodinu. Znamená to
mít s Pánem Bohem vztah. Porodní báby se
bály Boha, tzn. žily podle jeho slova, znaly ho.
Věděly, že takové zlo je proti všemu, co lá-
skyplný Pán Bůh představuje. Rozhodly se ne-
připojit ke zlu, které se na jejich lid valilo. A Bůh
jim požehnal, prokazoval jim dobrodiní a izrael-
ský lid stále sílil.
Příklad těchto odvážných žen je velice inspiru-
jící. Přes hrozbu trestu se rozhodly odporovat
zlu. Nestaly se jeho součástí. Byť se poté egypt-
ský král i nadále snažil likvidovat novorozence,
nedělo se tak s pomocí oněch žen. Možná se
někdy ocitáme v situacích, kdy jsme někým
nebo okolnostmi tlačeni k něčemu špatnému.
Tlak může být silný, důsledky našeho případ-
ného odmítnutí nepříjemné. Můžeme namítat,

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Daňková Gertuda, 

Hanusová Zdenka, Pavlák Ivan, 
Pavlišová Božena, Lipavská Marie,
Velehradský Josef

85 let – Jána Jan, Skřivan Rudolf, 
Vejrychová Zdenka

91 let – Rybová Drahuše
93 let – Vlachová Irena
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Jakub Vrtilka, Svitavy – Veronika Skalická,
Ústí nad Orlicí • Martin Břenek, Trpín –
Barbora Svojanovská, Svojanov • Rudolf
Jániš, Litomyšl – Marie Koudelková, Lito-
myšl • Ladislav Chleboun, Sloupnice –
Lenka Šlégrová,Litomyšl • Zdeněk Hurych,
Lubná – Markéta Kupská, Brno • Martin
Friedl, Litomyšl – Ludmila Krumplová, Te-
lecí • Tomáš Pejřil, Mikulovice – Veronika
Maková, Mikulovice • Jakub Lukášek, Po-
mezí – Dana Bidmonová, Jedlová • Tomáš
Jílek, Litomyšl – Simona Peštová, Provo-
dov-Šonov • Jan Kysilka, Sebranice –
Zdeňka Teclová, Sebranice • Daniel Kubeš,
Morašice – Barbora Košňarová, Poříčí u Li-
tomyšle • Dominik Bartoš, Budislav –
Lenka Šteflová, Lubná • Tomáš Jareš, Lito-
myšl – Michaela Jelínková, Morašice • Voj-
těch Zerzán, Vysoké Mýto – Adéla
Košnarová, Vysoké Mýto • Josef Zerzán,
Litomyšl – Eva Stodolová, Litomyšl • Josef
Jareš, Desná – Eva Bredová, Desná • Oto
Gerišer, Sklené – Jana Kopecká, Sklené •
Marek Zvěřina, Nová Sídla – Monika Ko-
pecká, Nová Sídla • Martin Kolečkář, Svi-
tavy – Jana Dvořáková, Cerekvice nad
Loučnou • Roman Vacek, Kunčina – Pavla

Kolísková, Kunčina • Jan Křivý, Brno – Mi-
chaela Konečná, Svitavy • Ondřej Severa,
Vysoké Mýto – Hana Šplíchalová, Vysoké
Mýto • Martin Elsík, Vysoké Mýto – Monika
Novotná, Bučina • Jan Šmolík, Litomyšl –
Monika Fikejzová, Jehnědí • Petr Strejček,
Sloupnice – Simona Vašinová, Sloupnice •
Ondřej Borovec, Vysoké Mýto – Denisa
Komárková, Choceň • Jan Svatoš, Vysoké
Mýto – Regína Tauerová, Janov
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Františkem Morávkem (62 let)
Miladou Dvořákovou (70 let )  
Janou Voříškovou (73 let) – Nedošín
Josefem Králem (85 let)
Jaroslavou Sitařovou (85 let)
Jiřím Tomanem (87 let)
Marií Kroulíkovou (96 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

V měsíci květnu byli přivítáni 
noví občánci:
Natálie Boušková, Ondřej František, Elen
Koupilová, Amélie Jonáková, Olívie Řádková,
Tobias Zezula,  Michael Valko, Jaroslav
Kavka, Sára Jakubíková, Nikolas Samek, Se-
bastian Mahurskyj, Denis Glänzner, Josefína
Švihálková, Aneta Ella Šaldová, Adam Fulík,
Michal Novák

že i když se zlu postavíme, tak se nic nezmění.
Změní. Ony ženy se zlu postavily, zachovaly svá
svědomí, čestnost, lidskost. Spoléhaly se
na Boha a navzdory nebezpečí zůstaly
na straně dobra. A Bůh jim žehnal a nejen jim,
ale i jejich utiskovanému národu, který posléze
vysvobodil z otroctví. 
I my se můžeme stavět zlu na odpor, nepřidávat
ruku k zlému dílu ve světě, v naší společnosti,
v našich městech a domovech, v našich rodi-
nách. Mysleme na to, že je s námi mocný Bůh,
který je připravený nás podepřít. Bůh, který
žehná těm, kteří se staví na stranu dobra. Bůh,
který prokazuje dobrodiní těm, kteří volí dobro
místo zla. Bojme se Boha, žijme s ním, mějme
s ním vztah a spoléhejme se na jeho podporu
při našem boji za dobro.

Tomáš Ondráček, 
kazatel Církve adventistů sedmého dne

Litomyšlští Židé
našima očima
V prosinci letošního roku si připomeneme 80 let
od doby, kdy litomyšlští židovští spoluobčané
museli nastoupit do transportu do Terezína.
V Litomyšli se odehraje několik vzpomínkových
akcí, pietní akt u pomníku na místě synagogy,
pokládání kamenů zmizelých, přednášky a vý-
stava v regionálním muzeu.
A právě k poslednímu jmenovanému vznikla
i pracovní skupina dětí, která se už od ledna
průběžně seznamuje s židovskou kulturou
a osudy litomyšlských Židů. Mají za sebou řadu
úkolů a také procházku po Litomyšli včetně ži-
dovského hřbitova, kde nás provedl jeho
správce pan Vojtěch Tomsa.
Začátkem června jsme se společně vypravili
do Terezína, abychom poznali i okolnosti, za
kterých litomyšlští Židé zahynuli. Vlakem jsme
dojeli do Bohušovic nad Ohří, odkud jsme šli
stejně jako oni pěšky do Terezína. Čekala nás
dvoudenní prohlídka s průvodcem. První den
jsme prošli ghetto a muzea a druhý den Malou
pevnost Terezín. Spali jsme v ubytovně, ne ne-
podobné ubytování v ghettu. A i když partu
jsme měli veselou, zážitky z prohlídky na nás
dost zapůsobily. A to jsme ještě nebyli ve vyhla-
zovacím táboře, ale jen shromažďovacím… Tady
zahynul jen zlomek těch, co v plynových komo-
rách Osvětimi a dalších táborů.
Ráda bych touto cestou poděkovala dětem,
které se projektu účastní, za jejich aktivitu, pro-
tože i když mají dost jiných kroužků, učí se
opravdu svědomitě. Také průvodci v Terezíně
byli z jejich znalostí a dotazů nadšení. Poděko-
vání patří všem rodičům, kteří se s námi někte-
rých akcí účastnili, obzvlášť zkušenost
z Terezína byla silným zážitkem i pro ně.
Po prázdninách už nás čeká práce na výstavě,
kde budete mít možnost děti také poznat, pro-
tože se stanou vašimi průvodci výstavou.

Hana Klimešová
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175 let - 26. 7. 1847 se narodil Josef Kořenský,
pedagog, přírodovědec, cestovatel, fotograf
a spisovatel, vyučoval na chlapecké a dívčí
škole. Na Litomyšlsku rozvinul také svůj zájem
o entomologii, byl autorem téměř padesátky
vědeckých i populárních knih, o přírodních vě-
dách přednášel. V roce 1927 byl udělen Kořen-
skému čestný doktorát na Přírodovědecké
fakultě Karlovy univerzity. Je autorem někte-
rých hesel Ottova slovníku naučného.
80 let - 22. 7. 1942 se narodil Zdeněk Vandas,
milovník opery a velký fanda fotbalu. Jeho ce-
loživotní láskou byla hudba, v jejich rodině
bydleli v 50. letech při festivalu dokonce přední
sólisté Národního divadla. Sám velmi dobře
zpíval, zpracoval starší dějiny Smetanovy Lito-
myšle, měl rád italskou hudbu a Bedřicha
Smetanu. Zdeněk Vandas byl neodmyslitelně
spjat i se sportovním životem Litomyšle,
především s tím fotbalovým. Za Jiskru hrál, tré-
noval muže i mládežnické týmy, řadu let půso-
bil ve výboru klubu a je autorem čtyř
almanachů mapujících dějiny litomyšlské ko-
pané. Zpracoval a publikoval také historii mo-
tocyklových závodů na Litomyšlsku. Byl
prvním redaktorem časopisu Lilie a řadu let
spolupracoval i s redakcí Svitavského deníku.
80 let - 2. 7. 1942 byl nacisty popraven
PhDr. František Páta, literární historik, spiso-
vatel, překladatel, vydavatel, redaktor, knihov-
ník a pedagog. Vystudoval místní gymnázium,
poté Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, působil jako profesor českého jazyka
a literatury na středních školách v Praze. Pu-
blikoval v litomyšlském časopisu Od Trstenické
stezky, řada literárních prací Františka Páty je
věnována Litomyšli a Litomyšlsku.
70 let - 15. 7. 1952 zemřel akad. malíř Franti-
šek Ropek, malíř, portrétista a krajinář, zabý-
val se krajinomalbou i figurální malbou.
Náměty čerpal z okolí Litomyšle, často zachy-
coval běžný život na venkově. V letech 1946 –
1952 působil jako ředitel Městské galerie v Li-
tomyšli, byl také členem svazu českosloven-
ských spisovatelů. Vyzdobil dvoranu České
spořitelny, dílo znázorňuje život na litomyšl-
ském venkově.
35 let - 11. 7. 1987 zemřel MUDr. Pavel Nádvor-
ník, lékař, hudebník. Maturoval na litomyšl-
ském gymnáziu a ve studiích pokračoval
na Lékařské fakultě Karlovy univerzity. Touha

po hudebním vzdělání ho v Praze zavedla též
na fakultu hudební, kam chodil poslouchat
přednášky o dirigentství. Po promoci se vrátil
do Litomyšle a nastoupil jako lékař na mikro-
biologické oddělení. Zpíval v pěveckém sboru
„Vlastimil“, kde byl nejprve členem a v roce
1958, po odchodu dlouholetého sbormistra
p. Jaromíra Metyše, se stal na deset let sbor-
mistrem. V roce 1957 byl jmenován předsedou
výboru při Smetanově domě, jehož cílem byla
organizace koncertů v Litomyšli. Na tento
výbor volně navázal Klub přátel hudby a vý-
tvarného umění. V roce 1969 se ujal dirigování
Litomyšlského symfonického orchestru, ke
spolupráci zval i mnohé význačné sólisty, na-
příklad Eduarda Hakena, Václava Hudečka či
Rudolfa Rokla. V roce české hudby (1974) byl
zřízen festival Mladá Smetanova Litomyšl, kde
se uplatnil v organizačním štábu v dramatur-
gické přípravě. Postupně získával ke spolu-
práci další účastníky a v roce 1979 vznikl
ucelený systém koncertů pro děti a mládež.
25 let - 12. 7. 1997 zemřela Ludmila Uličná Au-
tratová, lékařka, spisovatelka, autorka cesto-
pisů a literatury pro děti, překladatelka
z italštiny. Dětství prožila v Litomyšli, kde byl
její otec, historik a spisovatel František Václav
Autrata ředitelem gymnázia. Vystudovala me-
dicínu, byla lékařkou dermatologické kliniky
Fakultní nemocnice v Brně. Hodně cestovala,
zážitky z cest uváděla v rozhlase, publikovala
v časopisech (např. 100+1), je autorkou knížek
pro děti. K oslavám 300 let trvání gymnázia
v Litomyšli napsala Píseň o erbu města Lito-
myšle. 
90 let - 25. 7. 1932 přijel do Litomyšle navštívit
výstavu Boženy Němcové prezident repu-
bliky T. G. Masaryk. Litomyšl jej vítala prapory
i špalírem od pomníku padlých až k zámku
a k sokolovně. Ve městě se zdržel dvě hodiny
a prohlédl si výstavu Boženy Němcové i Julia
Mařáka. To, že prezident republiky ve třech le-
tech dvakrát navštívil Litomyšl (poprvé v roce
1929), bylo pro město velké vyznamenání. 
150 let - 13. 7. 1872 byla otevřena budova ne-
mocnice v Litomyšli. Byla vybudována na vol-
ném prostranství v jižní části města, u silnice
na Poličku. Nový objekt vyprojektoval zemský
inženýr Josef Theurer, podle vzoru Rudolfovy
nemocnice ve Vídni. 

Lenka Backová

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Blahopřejeme manželům Zdeňkovi a Wlady-

slavě Jiroutovým k 50 letům společného života.
Zlatou svatbu oslavili 24. června, proto bychom
jim do dalších let rádi popřáli hodně zdraví
a pohody. Přeje celá rodina 

Léčila jsem se na neurologickém oddělení
Litomyšlské nemocnice. Musím vyjádřit velký
obdiv k práci všech lékařek, sestřiček a ostat-
ních zaměstnanců. Jejich svědomitost, pocti-
vost a snaha pomoci je obdivuhodná. Nemohu
než děkovat a chválit.

Blanka Lenochová, Choceň
Dne 27. 7. 2022 uplyne 110 let, kdy se v Praze

narodil Karel Jozefy. Téměř celý svůj život prožil
v Litomyšli, vystudoval litomyšlské gymnázium
a tehdy vyhlášenou obchodní akademii v Brně.
Měl tedy výborné předpoklady převzít po svém
otci Jindřichu Jozefy známý a prosperující ob-
chod s koloniálním zbožím v Havlíčkově ulici.

„Vítězný únor" však všech-
ny plány stát se obchodní-
kem a pokračovat v ro-
dinné tradici zhatil, obchod
byl zkonfiskován a Karel
Jozefy musel potom řadu
let vykonávat podřadné
práce. Postupem času se
k obchodní činnosti mohl
vrátit, působil na mnoha místech a do důchodu
odcházel jako vedoucí potravin „U Vágnerů“
v roce 1973. 

S láskou vzpomíná dcera Magda Novotná
a vnuk Jan Hruban s rodinou. 

18. července uplyne 1 smutný rok, kdy nás
navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Jaroslav Moták. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají manželka a děti 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: Zahájení
plachetní sezóny a 30 let školy tenisu a wind-
surfingu v Litomyšli • Plán B - Smetanova vý-
tvarná Litomyšl 2022 • Ochrana ohrožených
druhů na Litomyšlsku s pomocí Norských fondů
• Autobusy nevyjely, novému dopravci v Pardu-
bickém kraji chybí řidiči • Začal festival Smeta-
nova Litomyšl 2022 • Výstava Portmoneana -
Váchaliana • Příběhy z participativního roz-
počtu Litomyšle a výzva k hlasování 2022 •
Nostalgie parního vlaku a 140 let starého ná-
draží v Litomyšli

Piaristický kostel
Kostel Nalezení sv. Kříže z let 1714-26 byl vybu-
dovaný podle návrhu předních barokních archi-
tektů G. B. Alliprandiho a F. M. Kaňky a je
součástí areálu piaristického kláštera. Patří
k nejvýznamnějším barokním památkám Par-
dubického kraje. Stavba sloužila především po-
třebám piaristů a jejich studentů, stala se také
místem posledního odpočinku příslušníků řádu
i šlechtických rodů Trautmannsdorfů a Vald-
štejnů-Vartenberků. Krátce po dokončení po-
stihl stavbu první z řady požárů, které ji během
18. a 19. století několikrát zdevastovaly, v polo-
vině 20. století byl dokonce konstatován hava-

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

rijní stav. Kostel byl po dlouhá léta veřejnosti
nepřístupný, jeho vnitřní vybavení bylo roze-
bráno a uloženo přímo v kostele či v depozitá-
řích, v 80. a 90. letech proběhla částečná
rekonstrukce. V letech 2011-2015 byla v rámci
Revitalizace zámeckého návrší provedena uni-
kátní rekonstrukce kostela ateliérem Marka Ště-
pána. Původní mobiliář a oltáře byly pietně
restaurovány. Podlaha je nově tetována bron-
zovými nápisy, které připomínají nejdůležitější
události. Na svých místech také zůstala řada
starých nápisů. Například za varhanami zůstaly
na zdi nápisy ze všech období 300leté historie
kostela od piaristických žáků. Prostor kostela
má i nadále převážně sakrální charakter, sou-
běžně s tím jsou zde však přidány další funkční
roviny – kulturní a turistické. Nalezneme zde
stálou expozici sakrálního umění s nově vlože-
nou ocelovou lávkou. Do prostoru vstupní věže
je umístěno kruhové dřevěné schodiště vedoucí
na novou vyhlídkovou terasu nad vstupem.
Z této terasy je nádherný výhled na zámek.
Celek, který v našich zemích prozatím nemá ob-
dobu, doplňuje instalace Václava Ciglera a Mi-
chala Motyčky umístěná do křížení lodí.
Symbolizuje ducha vznášejícího se nad vodami;
od stejných autorů pochází matně skleněný ol-
tářní stůl, uvnitř kterého se skrývá pulzující svě-
telný zdroj, a zelený laserový kříž kopírující
půdorys kostela ve tvaru latinského kříže.

Lenka Backová
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Iva Bittová & Antonín Fajt / 
Dialog matky a syna v hudebním světě
Srdečně zveme na koncert Ivy Bittové a Anto-
nína Fajta. Jejich improvizace na téma Dialog
matky se synem v hudebním světě rozezní pro-
story piaristického kostela 18. července od 19
hodin.  Těšit se můžete na akustické duo Ivy Bit-
tové, která zpívá a hraje na housle, a jejího syna
Antonína Fajta, který zahraje na piano.
Během večera zazní jejich adaptace lidových
písni z Moravy, Slovenska i Ukrajiny i dalších
koutu světa.
Antonín je skladatel a pianista, absolvent Bard
College v New Yorku, absolvent Irvine University
v Kalifornii, kde aktuálně dokončuje dizertační
práci doktorandskou.
Iva Bittová je osobitá zpěvačka s nekonečnou
vášní pro hudbu, pro hlasy, pro objevování, pro
lidi a pro život. 
Koncertní duo Bittová + Fajt ml. existuje již
od roku 2005 a příležitostně koncertuje po ce-

lém světě (Rakousko, Mexico, USA, Francie,
Česko, Slovensko a další)
Vstupenky možné zakoupit přes smsticket nebo
v Infocentru Litomyšl, tel. 461 612 161

Mila Bohunická

Program DušeProstoru
na červenec
Zdravíme vás z prostoru pro podporu dušev-
ního zdraví ve Svitavách. V červenci pro vás plá-
nujeme tři druhy volnočasových aktivit.
1) Setkávání lidí se zkušeností s duševním one-
mocněním, která jsou určena právě lidem
s touto zkušeností z okresu Svitavy. Tentokrát
se sejdeme v úterý 19. 7. od 15.30 do 17.30 hod.
v prostorách Centra duševního zdraví (CDZ) Svi-
tavy - nám. Míru 29/87.
2) Klubové činnosti jsou otevřeny všem. A na co
se můžete v rámci klubových činností těšit?
Út 12. 7. – slack-line – pojďte si vyzkoušet, jak
jste na tom s rovnováhou svého těla na slack-
line (šňůru, nataženou mezi dvěma stromy
v malé výšce, po které se chodí). Sraz v 15.30
hod. v CDZ a potom se přesuneme do parku

Jana Palacha. 
Út 26. 7. – hudební odpoledne – posezení s ky-
tarou a zpěvem v CDZ. Začínáme opět v 15.30
hod.
3) Senior setkávání jsou vždy poslední čtvrtek
v měsíci. Tento měsíc se uskuteční 28. 7. v Se-
niorcentru města Svitavy-Felberova 715/31, Svi-
tavy-Lány, od 15.30 do 16.30 hod. Srdečně vás
zveme na odpolední setkání plné zábavy, kvízů
a povídání nejen o zdraví.
Aktuální program a případné změny můžete
sledovat na Facebooku Duše_Prostor
a na www.duseprostor.cz .
Přijďte! Těšíme se na setkávání s vámi a pře-
jeme vám hezké léto nejen s DušeProstorem!

Marie Boštíková

Půjčte si šachové
figurky v muzeu…
od 1. července 2022
Nedávno byly v Mariánské ulici v Litomyšli in-
stalovány dva venkovní šachové stolky. Náklady
hradilo město z participativního rozpočtu, kam
tento projekt přihlásil pan Vlastimil Pešina.
Šachové figurky si můžete přinést vlastní nebo
si je můžete od 1. července 2022 zapůjčit
v muzeu. Na pokladně budou k dispozici v ote-
vírací době muzea, tedy od úterý do neděle od 9
do 17 hodin. Půjčují se na jeden kalendářní den,
nejpozději do 17 hodin musí být vráceny.
Půjčovné je zdarma, vybíráme pouze vratnou
zálohu 300 Kč.
Figurky zakoupil pan Jiří Fišer, provozovatel
Zmrzliny U Fiška. René Klimeš

Náš cyklus červencových 
koncertů komorní hudby
Je tady již po sedmnácté, ale opět přináší no-
vinky a překvapení. Velmi milá je nová spolu-
práce s Hudební fakultou Akademie múzických
umění, s orchestrem KOJK zazní letos poprvé
v našem  cyklu jako sólový nástroj harfa
a na posledním lektorském koncertě s Markem
Jerie vystoupí Adam Skoumal nejen jako vyni-
kající klavírista, ale také v hudebním světě
uznávaný skladatel.
Zahájíme 5.7. houslovým recitalem Leoše Če-
pického a klavíristy Marka Kozáka ve velkém
sále Smetanova domu. Hned druhý den vás
rádi uvítáme v kostele Povýšení sv. Kříže
na koncertě flétnového souboru Magistri
a ve středu 7.7. na tradičním koncertě Komor-
ního orchestru Jaroslava Kociana se sólistou
Markem Sadílkem, který se s harfou zúčastnil
již mnoha soutěží a mnoho jich také vyhrál.
A pak už se vrátíme do Smetanova domu, kde
8. 7.  můžete navštívit koncert violoncellisty
Michala Kaňky s klavíristou Miroslavem Seke-
rou, kteří přednesou náročný a krásný program
z díla světových skladatelů. V sobotu 9.7. vás

čeká nejen hudba, ale hlavně zajímavé poví-
dání o fenoménu meziválečných let a letoš-
nímu jubilantovi, skladateli Jaroslavu Ježkovi,
kterého všichni známe z Osvobozeného di-
vadla, ale málokdo slyšel něco z jeho skladeb,
které jsou součástí klasického repertoáru. Ale
zazní i další skladby B. Martinů a J. Felda. In-
terpreti: houslisté Ivan a Michaela Štrausovi
a klavírista Miroslav Sekera. V neděli 10. 7. usly-
šíme krásnou a milou hudební rodinu Pěruško-
vých, která spolu s Miroslavem Sekerou
přednese i klavírní dílo triové a kvartetní.
Následující večer zůstane na místě primária
houslista Matouš Pěruška, který s violoncel-
listkou Kristinou Vocetkovou a klavíristou
Janem Vojtkem tvoří Trio Bohémo s velmi bo-
hatým repertoárem. 12. 7. se s námi lektoři roz-
loučí koncertem violoncellisty Marka Jerie
a klavíristy Adama Skoumala. A už se můžeme
těšit na poslední dva večery – Závěrečný kon-
cert účastníků  a veselý
Koncert HUHU (Humor v hudbě). Těšíme se
na vás! Eva Štrausová

Ekumenická 
bohoslužba 
na svátek M. J. Husa
Ve středu 6. července v den výročí mučednické
smrti M. Jana Husa se opět dopoledne v 10.00
hod. sejdeme na Toulovcově náměstí pod lipami
mezi římskokatolickým kostelem Rozeslání sv.
apoštolů a Husovým sborem Církve českoslo-
venské husitské k ekumenické bohoslužbě. Při-
pomeneme si při ní památku tohoto českého
reformátora a zároveň se budeme snažit tak
jako on ve světle biblického poselství uvidět
svou současnou situaci a svůj úkol v ní. Na bo-
hoslužbě se budou podílet duchovní i věřící
z místních farností a sborů a o promluvu jsme
požádali zdejšího evangelického faráře bratra
Václava Hurta, jemuž bychom při této příleži-
tosti také rádi poděkovali před odchodem do tr-
valého důchodu za jeho službu v Litomyšli i za
vše, co udělal pro rozvoj vzájemných ekumenic-
kých vztahů. Účast na bohoslužbě přislíbil
i Tomáš Halík. Za všechny litomyšlské duchovní
vás k účasti na této bohoslužbě srdečně zve

Štěpán Klásek

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.
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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Kinematograf bratří Čadíků 
po roce opět v Litomyšli
Je nepsaným pravidlem, že polovina léta patří
putovnímu kinu bratří Čadíků. I letos tomu ne-
bude jinak. Promítací maringotka kinemato-
grafu zaparkuje u mariánského sloupu v horní
části Smetanova náměstí a po pět letních ve-
čerů vám promítne pět českých a jeden zahra-
niční film. Celkový výtěžek z dobrovolného
vstupného bude zaslán na Konto Bariéry. 
V pondělí 1. srpna se můžete těšit na závěrečný
díl trilogie Tomáše Vorla s názvem Cesta domů.
V úterý 2. srpna vás zveme na jeden z nej-
úspěšnějších filmů loňského roku Prvok, Šam-
pón, Tečka a Karel. V této komedii z pera
spisovatele Patrika Hartla se čtyři čtyřicátníci
rozhodnou vyřešit svou krizi středního věku
provokativní hrou a plněním odvážných úkolů.

Středa bude patřit dětem, které zažijí nové dob-
rodružství s tak trochu podivnou animovanou

Letní hry 
na dvorečku 
I letos si můžete prázdniny zpříjemnit hraním
deskových her na čerstvém vzduchu. Přijďte
na naše tradiční letní deskohraní na dvoreček
za knihovnu. Sejdeme se vždy v úterý ve 13 h,
a to 12. 7., 26. 7., 16. 8. a 23. 8. Poslední červen-
cové úterý a oba srpnové termíny proběhne
i Dračí hlídka, na kterou je potřeba se přihlásit
předem na dětském oddělení.  Akce se koná
pouze za příznivého počasí. 
Nově se k deskovým hrám přidávají i programy
s virtuální realitou. Odpoledne s virtuální reali-
tou se konají 28.7., 18.8. a 25.8 od 13 h. Účast
na programu je možná pouze po přihlášení
(prosíme, přihlašujte pouze děti, které už umí
číst). Přihlásit se je možné telefonicky (+420
604 155 481) nebo na e-mailem na adresu pa-
vlisova@knihovna.litomysl.cz.

Monika Horáková a Veronika Pavlišová

Středa, hudby
Vám třeba
Tradiční prázdninový hudební cyklus Středa,
hudby Vám třeba je opět zde! Na nové letní
scéně v parku u Smetanova domu uslyšíte osm
hudebních kapel z Litomyšle a okolí. Proslulé
písně z domácí i světové hudební scény nám
svým originálním způsobem zahrají Honza Kří-
žek s kapelou, Junior II, The Kredenc revival CCR,

rodinkou Příšerákových. Ve čtvrtek 4. srpna se
pak stanete svědky jednoho neuvěřitelného pří-
běhu psa Gumpa, který několika lidem změní
život. Název posledního promítaného filmu ki-
nematografu v pátek 5. srpna je zatím tajem-
stvím, ale určitě se ho včas dozvíte. 
Všechna představení začínají vždy v 21 hodin,
k sezení budou připraveny lavičky a na místě
bude i pojízdné občerstvení.Přijďte si užít léto
s kinematografem. Dita Konečná

Věra Špinarová revival, Horká Krev, Tadeáš,
Věneband, Onic, Volnost, Machos Burritos,
Do Větru a poslední formace, která hudební
středy svým vystoupením zakončí, nese název
Drums&Guitars. Začátek koncertů bude v 19.30,
konec pak nejdéle ve 22.00 hod.! Občerstvení
zajišťuje restaurace Karlov. Přejme si tedy nád-
herné léto. Kdyby se nám náhodou ve středu
rozpršelo, o svoje oblíbené kapely nepřijdete,
jelikož náhradní prostor je zajištěn v Music
klubu Kotelna. A dobrá zpráva na konec, hu-
dební středy mají samozřejmě vstup volný. Tak
neváhejte a přijďte k nám na koncert! 

Leoš Krejčí
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Oslavte s námi den
prarodičů a seniorů 
aneb jak řekl papež František, žiji díky tobě, ba-
bičko, dědečku!
V loňském roce poprvé papež František vyhlásil
na čtvrtou červencovou neděli Den prarodičů
a seniorů. My ho společně s našimi seniory je-
jich rodinami a duchovními z litomyšlských cír-
kví oslavili ekumenickou bohoslužbou, hudbou
a dobrý jídlem.  Jelikož akce měla mezi seniory
dobrý ohlas, rozhodli jsme se, že akci v letošním
roce zopakujeme. A to 31. července opět v kos-
tele Povýšení svatého Kříže. 
Je totiž potřeba mít neustále na paměti dvě věci,
to že naši prarodiče jsou Ti, kterým vděčíme za
náš život, a to že stáří je dar!
Na programu bude vystoupení kapely Šviháci.
Vezměte své rodiče, prarodiče, sousedy a při-
jďte s nimi oslavit jejich den. Jste srdečně zváni!
Za pečovatelskou službu Farní charity  Litomyšl 

Martina Hanusová

Lichtenštejnské knížecí sbírky
poprvé v Litomyšli
Jedním ze zlatých hřebů letošní Smetanovy vý-
tvarné Litomyšle je výstava, kterou připravila
Městská galerie Litomyšl ve spolupráci s Lich-
tenštejnskými knížecími sbírkami. Unikátní pře-
hlídku maleb můžete navštívit v zámeckém
pivovaru, kde v podkroví visí přes padesát umě-
leckých děl.

Obrazy pocházejí z 19. století a zachycují ma-
jetky rodu Lichtenštejnů v českých zemích. Mi-
lovníci turistiky tak na vystavených akvarelech
určitě rozpoznají například Lednicko-valtický
areál nebo zámek Bučovice. Všechny obrazy
jsou dílem předních akvarelistů své doby. Lich-
tenštejnská knížata podobně jako zástupci
ostatních šlechtických rodů nechávala své ma-
jetky dokumentovat právě technikou akvarelu,
která před rozšířením fotografie sloužila k zá-
znamovým účelům nejčastěji. 
Vernisáž vybraných maleb Rudolfa von Alta, Jo-
sepha Högera a Franze Richtera proběhla
ve středu 22. června za účasti lichtenštejnské
kněžny a zvláštní velvyslankyně a zmocněn-
kyně Lichtenštejnska v Rakousku a Česku Marie
Pia von Liechtenstein. 
Výstavu je možné navštívit do 31. srpna 2022,
poté se vystavené exponáty opět vrátí do de-
pozitářů ve Vídni.

Václav Novák

Prázdniny
v muzeu
červenec – srpen
Tajemná cesta muzeem – hra pro malé i velké
návštěvníky, celé rodiny
Hledej a plň zašifrované úkoly v prostorách no-
vých výstav Čtení pod lavici a Současná dětská
ilustrace a stálé expozice muzea. Pomocí šifro-
vacího klíče ti to půjde hladce. Kdo se nevzdá
a vše správně vyluští, dostane odměnu. Šifro-
vací klíč s hracím formulářem bude připravený
na pokladně muzea.

Ukaž Pepánkovi, že to jde!
Nechce se ti luštit šifry? Nevadí, pomoz Pepán-
kovi vyplnit pracovní list s rébusy, tajenkou či
detektivním případem z komiksu Případy detek-
tiva Štiky. Odpovědi nalezneš ve výstavě Čtení
pod lavici. Správné řešení je připraveno na po-
kladně muzea a odměna tě pak určitě nemine.

Tvoření v muzeu
úterý 19. července 2022, od 9 do 16 hodin
Malování kamínků
Lepení papírových modelů z časopisů

Nenechte si ujít!
Dětská herna, interaktivní hry ve výstavě Čtení
pod lavici, fotokoutek a pracovní listy s rébusy
ve výstavě Současná dětská ilustrace.

Renata Kmošková

Pohodelský
miniFest
Zveme vás na osmý ročník Pohodelského mini-
Festu, který se uskuteční v sobotu 23. července
v areálu za kulturním domem v Pohodlí. Přijďte
si od 16.00 poslechnout kapely Mother’s Angels,
Unotrio, Sarkonia, Horká krev, Arzekt nebo WxP.
Po dobu akce, kterou pořádá SHD Pohodlí, bude
zajištěno občerstvení. Těšíme se na vás.   -red-

Na vlnách 
s Petrem Voldánem
Srdečně vás zveme na set-
kání s novinářem, dlouho-
letým zahraničním zpra-
vodajem Českého rozhlasu
Petrem Voldánem, který
dvanáct let pracoval jako
asistent v Evropském par-
lamentu a diváci České
televize ho znají z cyklu
Postřehy odjinud. V sou-
časné době ho můžete slyšet na vlnách ČRo
Hradec Králové nebo ČRo Pardubice, kde dva-
krát týdně připravuje pořad Glosa. Oblíbená je
také jeho rozhlasová talk show Na cestách s Pe-
trem Voldánem, kam si zve zajímavé hosty. Petr
Voldán bude číst ze své knihy Na vlnách s Pe-
trem Voldánem ve čtvrtek 21. července od 18.00
hodin na Radničním dvorku za knihovnou.

Iva Pekníková František Kotleta
na Radničním
dvorku
Zveme vás na setkání
s jedním z našich nejpo-
pulárnějších autorů sci-
fi Františkem Kotletou.
Leoš Kyša alias Franti-
šek Kotleta, spisovatel,
novinář, publicista a scé-
nárista, člen Českého
klubu skeptiků Sisyfos,
je v současnosti jeden
z mála českých autorů,
který mohl opustit novi-
nařinu a živí se pouze
psaním knih. Jeho knihy jsou jedny z nejprodá-
vanějších a v rámci české sci-fi a fantastiky se
řadí mezi absolutní špičku. Ať znáte, nebo ne-
znáte Hustej nářez, tetralogii Spad, Perunovu
krev nebo sérii Legie (společně s Kristýnou Sně-
goňovou), těšíme se na vás ve čtvrtek 4. srpna
v 18 hod. na Radničním dvorku za knihovnou.

Iva Pekníková
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POZVÁNKY 

Pohádkové prázdninové 
Pátky aneb každý pátek na Špitálek!
Letošní léto začalo parádně! Počasí jakoby kři-
čelo: „Neseď doma, pojď ven!“ A my se přidá-
váme: „Alespoň v pátek na Špitálek!“ Již 
po čtyřiadvacáté bude Toulovcovo náměstí, na-
zývané též Špitálek, patřit každý prázdninový
pátek pohádce nejen pro děti, koncertu nejen
pro dospělé a samozřejmě setkávání a dobré
náladě!
Maratón pohádek odstartujeme 1. července 
v 18 hodin Perníkovou chaloupkou v podání di-
vadla Lišák a Myšák. Poté se na Pátcích poprvé
vystoupí dvojnásobný držitel ceny Anděl, pís-
ničkář a básník Jiří Smrž. Jeden ze sloupů če-
ského folku nekoncertuje často, a když už – tak
většinou sólově. Do Litomyšle však tento český
Bob Dylan přiveze vynikajícího kytaristu Jiřího
Kováře a amerického houslistu Bena Lovet-

tema. Poezie Jiřího Smrže je košatá, hudba se
vyznačuje bohatostí nápadů a aranžmá. Zcela
jistě nás v den, kdy se o pár metrů výše – na zá-
meckém návrší – předává České republice
předsednictví v Evropské unii, čekají nezapome-
nutelné zážitky také „v podhradí“, tak si tento
výjimečný večer nenechte ujít! Pohádku Kryš-
tůfek a lesní bytosti nám bude vypravovat
druhý prázdninový pátek divadlo Pruhované
panenky. Od 19.30 hod. bude pódium patřit
Martině Trchové a Adamu Kubátovi, kteří přije-
dou zahrát písničky Zuzany Navarové. Uslyšíme
písně všech období – Nerezů, španělských písní
s Ivánem Gutiérrezem, samozřejmě KOA či Kai-
narovky. Symbolicky se tak Zuzana Navarová
vrátí na Špitálek přesně po dvaceti letech – na-
posledy tu s kapelou KOA zpívala v roce 2002,

dva roky před tím, než předčasně zemřela. 
V pořadí 205. Pátek zahájí Liduščino divadlo ná-
vodem Kudy cesta do pohádky. V hudební části
večera se představí Adamcův múzický úlet ne-
boli kapela A. M. Úlet. Akustická autorská tvorba
Janka Adamce se pohybuje na rozhraní folk-
rocku  s  prvky  blues,  jazzu  i  folklóru.  Čtvrtý
letošní prázdninový pátek si zazpíváme 
s oblíbeným Divadélkem Romaneto, které na
Špitálek přiveze pohádku Dlouhý, Široký a Bys-
trozraký. A v prozpěvování budeme pokračovat
i se skupinou Hm…, která s nadhledem přetváří
mnohdy zkamenělé čítankové básně v písničky
na hranici hiphopu, folku, rapu, bigbeatu i jazzu.
Hm… dokáží často vážnou „látku“ proměnit po-
mocí hudby v zážitek, který bývá pro bránice
nebezpečný a zcela překračuje hranici poezie.
U zrodu kapely Hm… stáli v roce 1994 filmový
zvukař Viktor Ekrt a někdejší člen populárních
Tata Bojs Marek Doubrava. Básně Nezvala, Zá-
brany, Holana či Gellnera dostanou kabáty růz-
ných stylů, už se těšíte jako my? Poslední
červencový pátek zahájíme pohádkou Doktor
Vševěd. První polovinu prázdnin nám poté hu-
debně zakončí moravská skupina Tempus, hra-
jící středověký rock. Osmičlenná sestava je
složená ze zkušených hudebníků, kteří kombi-
nují moderní hudební nástroje s replikami stře-
dověkých nástrojů. V písních zaslechnete
středověké melodie a rockové prvky, ale i inspi-
raci keltskou hudbou a world music. Srpnový
program si představíme zase příště.
Z hygienických důvodů vynecháme i v letošním
roce každotýdenní tombolu. Tu celoprázdnino-
vou však vracíme zpátky na scénu. Stavte 
se každý pátek pro razítko – pokud jich budete
mít za celé prázdniny alespoň pět, postupujete
do slosování. Při troše štěstí si budete moci po-
slední prázdninový pátek vybrat z naší velké
tomboly cokoli se vám bud líbit. Ale o drobné
dárečky nepřijdete ani v běžné pátky! To platí
pro ty z vás, kteří za námi dorazíte v kostýmu
pohádkové postavičky a pomůžete tak vykouzlit
pohádkové prázdniny!
Dodejme, že vstupné bude opět dobrovolné, ale
drobné doma nenechávejte. Stejně jako v minu-
lých letech mohou pomoci znevýhodněným 
či postiženým dětem v rámci sbírky Pomozte
dětem. Tak tedy nezapomeňte – každý pátek 
o prázdninách, od 18.00 pohádka, od 19.30 hod.
koncert – vše na Toulovcově náměstí. V případě
nepříznivého počasí se sejdeme v Music Clubu
Kotelna. A vězte, že Toulovcovy prázdninové
pátky najdete také na facebooku.  
Za pořadatele Michaela Severová, 

vedoucí Odboru kultury 
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl
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Letní pohoda v kině
Pokud se v červenci nechystáte na delší dovo-
lenou nebo na prázdninové dobrodružství let-
ních táborů, zveme vás do našeho kina. Hned
na začátku července zveme do kina hlavně
dámy, a to na novou romantickou komedii Pre-
zidentka. V ní se představí populární herečka
Anna Geislerová jako historicky první prezi-
dentka, která si musí poradit nejen s náročnou
funkcí, ale i s komplikací v osobním životě –
láska se totiž nevyhýbá ani hlavám státu. 
I další premiérový červencový titul vám před-
staví významnou osobnost – „Krále Rock 'n'
Rollu“ Elvise Presleyho. Režisér Baz Luhrman
(Moulin Rouge, Velký Gatsby) je známý, že se
ve svých megalomanských projektech vyžívá
v bohaté stylizaci, pečlivé choreografii
a ze svých herců vymáčkne to nejlepší. Nejinak
tomu bude i v případě jeho nového životopis-
ného dramatu Elvis. Film si všímá hlavně Elvi-
sova vztahu s matkou, manželkou Priscillou,
ale dominantní je i vliv manipulativního mana-
žera (Tom Hanks), který zpěváka zrazoval
od podpory rodícího se lidskoprávního hnutí.
Drama získalo při uvedení na letošním festi-
valu v Cannes velmi dobré kritiky, které chválí
hlavně hereckého představitele Elvise Austina
Butlera. 
V červencové nabídce Kina Sokol se také ob-
jeví tři nové české komedie. První z nich Hád-
kovi vás vtáhne do rodinné tahanice. Hádkovi
se neshodnou opravdu na ničem a ve vzduchu

Prázdniny se strojem času v NADĚJI 
Prázdniny jsou tu a zábavný letní program je
připraven. Máte se na co těšit! Budeme cesto-
vat pomocí stroje času a sbírat artefakty. Náš
Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku
od 6-18 let bude přes prázdniny otevřený
od úterý do pátku, vždy od 8-13 hod. Připravené
programy jsou pro děti a mládež zdarma. Pouze
na výlety se přispívá.
V červenci navštívíme Pravěk, podíváme se za
Egyptskými faraony a vikingskými válečníky.
V srpnu se přesuneme do středověku za rytíři
a princeznami. Budeme si povídat o cnostech
rytířů a proběhne jejich výcvik. Nemineme také
období objevení Ameriky společně s piráty a čas

strávíme i s indiány a kovboji. Nakonec nás čeká
cestování do vesmíru, na což se jako správní
kosmonauti musíme připravit. 
Během těchto témat budeme hrát pohybové
hry na zahradě, na hřišti nebo za nepříznivého
počasí v naší tělocvičně. Také plánujeme tvořit
různé kreativní výrobky dle doby, ve které se
zrovna budeme nacházet. Někdy si také uva-
říme nějakou dobrotu. A v neposlední řadě
plánujeme různé výlety. Více informací nalez-
nete na www.nadeje.cz/litomysl, na FB:
NADĚJE, pobočka Litomyšl, nebo na IG: na-
deje_pobocka_litomyšl.

Vedoucí pobočky Edita Stráníková

navíc visí rozepře o dědictví po dědovi. V rolích
bratrů Hádkových uvidíme Hynka Čermáka
a Jakuba Prachaře, Ondřeje Pavelku jako jejich
tátu a sekundovat jim budou manželky Jitka
Čvančarová a Sandra Nováková. Nejen pej-
skaře zveme na romantickou komedii Řekni to
psem, kde láska potká nejen čtyřnohé maz-
líčky, ale i jejich páníčky. Hlavní postavou Velké
premiéry, novinky Miroslava Krobota, je praž-
ský herec Pavel Šnajdr (Pavel Šimčík), který mi-
luje improvizaci a stand-up. Hraje tak trochu
i v normálním životě. Baví ho uvádět lidi
do rozpaků, testovat je a vytvářet trapné situ-
ace. Zdatně mu v tom konkuruje i jeho babička
v podání Ivy Janžurové. 
Vyloženě popcornovou zábavu pak v červenci
zastupuje očekávaná marvelovka Thor: Láska

jako hrom s novým dobrodružstvím jedné
z nejoblíbenějších postav vesmíru MCU. Na své
si přijdou po delší době i milovníci hororů v no-
vince Černý telefon. Poslední pozvánky do kina
míří všem milovníkům artových filmů – ve spo-
lupráci s Novým kostelem uvedeme ve středu
27. července oscarové drama Země nomádů.
Po projekci se můžete zúčastnit debaty s po-
zvaným hostem Mgr. Ondřejem Sabolem
z platformy Film a Spiritualita. V rámci filmo-
vého klubu vás čeká opravdová lahůdka – Apo-
kalypsa, jeden z nejzásadnějších válečných
filmů všech dob, se na jeden týden vrací do kin.
Jedinečný pohled F. F. Coppoly na válku ve Viet-
namu nyní přichází v digitálně restaurované
podobě v novém tříhodinovém sestřihu Final
Cut. Ten vznikl pod dohledem režiséra u příle-
žitosti 40. výročí premiéry filmu v roce 2019. 
Těšíme se na vás v kině, kde na premiéru Mi-
moňů chystáme tematické občerstvení a sou-
těže. Dita Konečná

KDU-ČSL a nezávislí pro Litomyšl

Pěkné léto! 

Basketbal 
opět pomáhal! 
Děkujeme!

Letošní basketbalová sezona byla opět dopro-
vázená mottem „Sport pomáhá“. Poslední zá-
pasy sezony 2021/2022 již byly odehrány,
a zatímco sportovní nadšenci hodnotí své
úspěchy, my jsme velmi vděční za perfektní
spolupráci s klubem a jeho pomoc. Především
pak děkujeme předsedovi klubu Martinovi Šor-
fovi za jeho obrovskou a srdečnou podporu.
Během všech zápasů byl náš zajíc Poky a ka-
sička součástí, a kdo chtěl, mohl tak přispět
doprovodnou částkou na pomoc, tentokrát
Anielce. Sportovní basketbalové zážitky tak
vybraly pro Anielku nádhernou sumu 20
148,- Kč. Celá částka bude věnována holčičce,
která potřebuje nákladné rehabilitace. Více se
o Anielce dozvíte na facebookové stránce na-
dačního fondu. 
Děkujeme, že pomáháte s námi!

Za Nadační fond manželů Pokorných, 
Hana Kopecká 

Řekni to psem

Země nomádů
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v Litomyšli v červenci 2022
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 7. Pá 18.00 TPP: Perníková chaloupka, Jiří Smrž Trio - pohádku uvede Divadlo Lišák a Myšák, od 19.30 koncert • Toulovcovo nám. tel. 461 653 333
19.00 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 (děti 45 Kč) • Klášterní zahrady - začátek v infostánku
14.00 FZ: Akordeonové léto Litomyšl - koncert malých i velkých akordeonistů z celé republiky, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
14.30 a 20.45 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 FZ: Ta Božena, ten Jan! - hravý program s B. Němcovou a J. Skácelem (hry, poezie a pohádky), zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
15.00 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 V. V. Paroulkové s organizátory oslav Smetana 200 • 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
21.00 FZ: Večerní klasika: Kristýna Kůstková & Hedvika Jouzová - koncert, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
23.00 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 (děti 45 Kč) • Klášterní zahrady - začátek v infostánku
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 • 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 - koncert, 990 - 1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
20.30 FZ: Projekce Velkého finále Smetanovy Litomyšl 2022 - přímý přenos koncertu Police Symphony Orchestra • Klášterní zahrady

5. 7. Út 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 SPKH: Leoš Čepický (housle) a Marek Kozák (klavír) - koncert, na programu L. Janáček, C. Debussy, C. Franck • Smetanův dům
20.30 SL: Nádech věčnosti - oratorium, 290 - 590 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 616 070

6. 7. St 10.00 Ekumenická bohoslužba na památku M. Jana Husa - evangelický farář Václav Hurt, účast přislíbil i Tomáš Halík • Toulovcovo nám.
19.30 Honza Křížek s kapelou - koncert v rámci cyklu „Středa, hudby Vám třeba“, vstup zdarma • Letní scéna v parku vedle Smetanova domu
19.30 SPKH: Magistri - koncert flétnového souboru, vstupné dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže

7. 7. Čt 19.30 SPKH: Komorní orchestr Jaroslava Kociana - koncert, Bohuslav Mimra (dirigent), Martin Sadílek (harfa) • kostel Povýšení sv. Kříže
8. 7. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161

18.00 TPP: Kryštůfek a lesní bytosti, Martina Trchová & Adam Kubát - pohádka pro děti, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí
19.30 SPKH: Michal Kaňka (violoncello), Miroslav Sekera (klavír) -  koncert, J. S. Bach, M. Reger, L. van Beethoven • Smetanův dům

9. 7. So 08.00 - 11.00 Bleší trhy - výtěžek bude věnován na dobročinné účely • Toulovcovo náměstí
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161
19.30 SPKH: Ivan a Michaela Štrausovi (housle), Miroslav Sekera (klavír) - koncert, J. Ježek, B. Martinů • Smetanův dům
23.00 Párty time! - dj Saurus, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

10. 7. Ne 19.30 SPKH: Rodina Pěruškových a Miroslav Sekera - koncert, na programu B. Martinů, C. Reinecke, J. Suk • Smetanův dům
11. 7. Po 13.00 Malování akvarelem - výtvarná dílna, na dílnu je potřeba se objednat předem • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323

19.30 SPKH: Trio Bohémo - koncert, na programu J. Haydn, B. Martinů, F. Schubert, P. Schoenfield • Smetanův dům
12. 7. Út 13.00 Deskohraní - stolní hry • radniční dvorek za knihovnou tel. 461 612 068

19.30 SPKH: Marek Jerie (violoncello), Adam Skoumal (klavír) - na programu F. Mendelssohn, Z. Kodály, A. Skoumal• Smetanův dům
13. 7. St 19.30 Junior II - koncert v rámci cyklu „Středa, hudby Vám třeba“, zdarma • Letní scéna v parku vedle Smetanova domu tel. 461 613 239

19.30 SPKH: Závěrečný koncert účastníků interpretačních kurzů 2022 - koncert • Smetanův dům
14. 7. Čt 18.00 Fashion Show pro Verunku - módní přehlídka M & L style, hudba Styx a My production, vstupné 690 Kč (včetně rautu) • Zámecké návrší

19.30 SPKH: Koncert HuHu (Humor v Hudbě) - vstupné dobrovolné • Smetanův dům
15. 7. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161

18.00 TPP: Kudy cesta do pohádky, A. M. Úlet - pohádku pro děti uvede Liduščino divadlo, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí
16. 7. So 10.00 - 23.00 Burger Street Festival - s karavanou nejvyhlášenějších burgerů, hranolek, zmrzlinářů a drinků • Smetanovo náměstí

11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161
11.00 Borůvkové hody - koláče, knedlíky, borůvkové omáčky na slano i na sladko • restaurace a minipivovar Veselka tel. 464 601 710
17.30 Verona - koncert v rámci Adfors Basket Street Festu, zdarma • Smetanovo náměstí
19.00 Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka - populární televizní talkshow, 595 Kč • první zámecké nádvoří
19.30 Ready Kirken - koncert v rámci Adfors Basket Street Festu, zdarma • Smetanovo náměstí
21.00 Machos Burritos - koncert v rámci Adfors Basket Street Festu, zdarma • Smetanovo náměstí
23.00 Diskotéka 70. - 90. let - dj Alík, 80 Kč • Music club Kotelna tel.  776 278 519

17. 7. Ne 10.00 - 22.00 Burger Street Festival - s karavanou nejvyhlášenějších burgerů, hranolek, zmrzlinářů a drinků • Smetanovo náměstí
11.00 Borůvkové hody - koláče, knedlíky, borůvkové omáčky na slano i na sladko • restaurace a minipivovar Veselka tel. 464 601 710

18. 7. Po 19.00 Iva Bittová + Antonín Fajt / Dialog matky a syna v hudebním světě - koncert, 450 Kč • piaristický chrám tel. 605 147 812
19. 7. Út 09.00 Malování kamínků a lepení papírových modelů z časopisů - tvoření • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287

17.00 Komentovaná prohlídka výstavou Ludviky Smrčkové - výstavou vás provede její kurátorka Zuzana Tomanová • dům U Rytířů
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

20. 7. St 19.30 The Kredenc revival CCR - koncert v rámci cyklu „Středa, hudby Vám třeba“, zdarma • Letní scéna v parku vedle Smetanova domu
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KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá, So, Ne  1., 2., 3. 7.  Večer pro dámy: Prezidentka - film ČR, komedie/romantický, 100 min, 140 Kč
Út, St  5., 6. 7.  Elvis - film USA, hudební/drama/životopisný, 160 min, titulky, 130 min
Pá  8. 7. od 17.00 a 19.30  Thor: Láska jako hrom - film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 120 min, dabing, 140 Kč
So  9. 7.  Thor: Láska jako hrom - film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 120 min, dabing, 140 Kč
Ne 10. 7.  Thor: Láska jako hrom - film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 120 min, titulky, 140 Kč
Út 12. 7. od 17.00  Kino pro seniory: Betlémské světlo - film ČR, komedie, 100 min, 70 Kč
Út, St 12., 13. 7.  Řekni to psem - film ČR, komedie/romantický, 85 min, 140 Kč
Pá, So 15., 16. 7.  Hádkovi - film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
Ne 17. 7.  Hodně štěstí, pane Veliký - film VB, drama/komedie, 100 min, titulky, 120 Kč
Út, St 19., 20. 7.  Černý telefon - film USA, horor/drama, 100 min, titulky, 120 Kč
Pá, So 22., 23. 7.  Velká premiéra - film ČR, komedie, 90 min, 130 Kč
Ne 24. 7.  Jak obšťastnit ženu - film Austrálie, drama/komedie, 110 min, titulky, 120 Kč
Út 26. 7.  Všechno, všude, najednou - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 min, titulky, 120 Kč
St 27. 7.  Projekce s besedou: Země Nomádů - film USA, drama/road movie, 110 min, titulky, 100 Kč
Pá 29. 7.  Jurský svět: Nadvláda - film USA, akční/dobrodužný/sci-fi, 145 min, dabing, 140 Kč
So 30. 7.  Top Gun: Maverick - film USA, drama/akční, 130 min, dabing, 140 Kč
Ne 31. 7.  FK: Apokalypsa: Final Cut - film USA, drama/válečný, 185 min, titulky, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
Pá, So, Ne  1., 2., 3. 7.  Mimoni: Padouch přichází - film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/komedie, 90 min, 130 Kč
So, Ne  9., 10. 7.  Zakletá jeskyně - film ČR/SR/Maďarsko, pohádka/fantasy/rodinný, 100 min, 120 Kč
So, Ne 16., 17. 7.  Rakeťák - film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/fantasy/sci-fi, 105 min, dabing, 120 Kč
So, Ne 23., 24. 7.  Mimoni: Padouch přichází - film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/komedie, 90 min, 130 Kč
So, Ne 30., 31. 7.  DC liga supermazlíčků - film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/akční/komedie, 105 min, 130 Kč

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky promítání od 21.30
Čt  7. 7. od 21.30  Shoky a Morthy: Poslední velká akce - film USA, dobrodružný/komedie, 105 min, 80 Kč 
Čt 14. 7. od 21.15  Velký červený pes Clifford - film USA, rodinný/komedie, 100 min, dabing, 80 Kč
Čt 21. 7. od 21.15  Vyšehrad: Fylm - film ČR, komedie/sportovní, 105 min, 100 Kč
Čt 28. 7. od 21.00  Srdce na dlani - film ČR, komedie/romantický, 95 min, 80 Kč

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ NA SMETANOVĚ NÁMĚSTÍ                                                                                                          Začátky promítání od 21.00
Po  1. 8. Cesta domů - film ČR
Út  2. 8. Prvok, Šampón, Tečka a Karel - film ČR
St  3. 8. Příšerákovi 2 - animovaný film 
Čt  4. 8. Gump, pes, který naučil lidi žít - film ČR
Pá 5. 8. Jedině Tereza - film ČR

21. 7. Čt 17.00 Knižní vazba - výtvarná dílna inspirovaná knižními vazbami Ludviky Smrčkové • dům U Rytířů tel. 461 653 488
18.00 Petr Voldán - autorské čtení • radniční dvorek za knihovnou tel. 461 612 068

22. 7. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161
18.00 TPP: Dlouhý, Široký a Bystozraký, Hm... - pohádku pro děti uvádí Divadélko Romaneto, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí

23. 7. So 11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161
16.00 Pohodelský Minifest 2022 - vystoupí Mother´s Angels, Unotrio, Sarkonia, Horká krev, Arzekt a WxP, výborné jídlo a pití • areál KD Pohodlí
23.00 Dance párty - dj Magdida, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

26. 7. Út 13.00 Deskohraní + RPG Dračí doupě - stolní hry, na RPG přihlášení nutné • radniční dvorek za knihovnou tel. 461 612 068
27. 7. St 19.30 Věra Špinarová revival + Horká krev - koncert v rámci cyklu „Středa, hudby Vám třeba“, zdarma • Letní scéna v parku vedle Smet. domu
28. 7. Čt 13.00 Hrátky s virtuální realitou - přihlášení předem nutné • Městská knihovna Litomyšl - přednáškový sál tel. 461 612 068

19.00 Rybičky 48 - koncert české pop-punkové jedničky, která slaví 20 let, 450 Kč • první zámecké nádvoří
29. 7. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161

18.00 TPP: Doktor Vševěd, Tempus - pohádku uvádí Divadlo Pohádka, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
30. 7. So 11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161

18.00 Zahajovací koncert houslových kurzů - koncert pro veřejnost • Smetanův dům
18.00 - 20.00 Barokní večer na zámku - přiblíží návštěvníkům v různých částech zámku pestrou škálu dobové kratochvíle šlechty, 490 Kč • zámek
23.00 Oskarsax - dj Oskar Sax, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

31. 7. Ne 14.00 Den pro prarodiče a seniory - bohoslužba v kostele a po té na zahradě zahraje kapela Šviháci • kostel Povýšení sv. Kříže
3. 8. St 19.30 Věneband + Tadeáš - koncert v rámci cyklu „Středa, hudby Vám třeba“, zdarma • Letní scéna v parku vedle Smetanova domu
4. 8. Čt 18.00 František Kotleta - autorské čtení • radniční dvorek za knihovnou tel. 461 612 068

18.30 Queenie: Universum Tour 2022 - koncert, 690 Kč • první zámecké nádvoří tel. 461 612 161
5. 8. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161

18.00 TPP: O chytré kmotře lišce, Lakuna - pohádku uvede Divadlo Andromeda, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
6. 8. So 11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161

13.00 - 22.00 Litomyšlský pivní festiválek - osm malých pivovarů, pivní soutěže, bohaté občerstvení, živá hudba • Toulovcovo nám. tel. 776 887 719
23.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

Vysvětlivky: FZ - Festivalové zahrady, SL - Smetanova Litomyšl, TPP - Toulovcovy prázdninové pátky, SPKH - Setkání přátel komorní hudby

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kinolitomysl.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
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16. 7. - 17. 7. Burger Street Festival - víkend s karavanou nejvyhlášenějších burgerů, hranolek, zmrzlinářů a drinků • Smetanovo náměstí • So 10-23, Ne 10-20 
16. 7. - 17. 7. Borůvkové hody - koláče, knedlíky, borůvkové omáčky na slano i na sladko • restaurace a minipivovar Veselka • So, Ne od 11.00
25. 7. - 29. 7. Příměstský tábor Veselá věda - příměstský tábor, více na www.veselaveda.cz • Naděje Litomyšl • denně 8.00 - 16.00
25. 7. - 29. 7. English week - Týden anglických konverzací • Nový kostel
29. 7. - 31. 7. Pasta e risotto - těstoviny a rizoto • restaurace Bohém v hotelu Aplaus
5. 8. - 7. 8. Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy 2022 - tradiční setkání milovníků historických vozidel • Zámecké návrší

VÍCEDENNÍ AKCE

do 5. 7. Hudba v barvě zahalená, Obrazy Václava Frolíka - výstava • Galerie Dudycha • denně 10.00 - 17.00
do 5. 7. Toyen: La Dégustation - výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • denně 11.00 - 19.00
do 7. 7. Jiří Štourač: Loci solitudinis - výstava malířského díla J. Štourače z posledních deseti let • Zámecký pivovar - ekumenická kaple • denně 10.00 - 17.00
do 10. 7. Na cestě: Mentoři a stipendisté - výstava výtvarné a divadelní sekce Stipendijní Akademie MenART •  Augustova tiskárna • denně 10-12 a 13-18 
do 22. 7. Dospěli jsem v EU - výstava fotografií • Klášterní zahrady
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 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
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
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
do 31. 8. Rudolf von Alt, Joseph Höger, Franz Richter - výstava akvarelů z Lichtenštejn. knížecích sbírek • Zámecký pivovar - výstavní sál • denně 10-17
do 31. 8. Petr Stanický: Tři kameny jsou zeď - výstava skleněných objektů • Galerie Pakosta (StreetGallery) • denně
do 31. 8. Plán B - již třetí ročník open-air výstavy představující umělecké projekty ve veřejném prostoru města Litomyšl • různá místa v Litomyšli 
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 11. 9. Portmoneana - Váchaliana - výstava předmětů souvisejících s J. Váchalem, J. Portmanem nebo Portmoneem • Portmoneum • Út-Ne 9-12, 13-17 
do 11. 9. Penáti - výstava sošek, které vyřezal a omaloval Josef Váchal • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12, 13-17 
do 15. 9. Svět očima Miroslava Moučky - výstava • Galerie Antik Hotel Sofia Litomyšl • denně
do 18. 9. Čtení pod lavicí/Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa - výstava časopisů • regionální muzeum • Út-Ne
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
do 2. 10.  Ludmila Jandová: Stíny - výstava • White Gallery v Osíku • otevřeno po dohodě na tel. 604 232 032
do 31. 10. Jiří Pačinek & Miloš Mio Vacík: Tóny skla - umělecký projekt významného skláře a originálního instrumentalisty • piaristický chrám • denně 10-18  

VÝSTAVY

16. 7.                   So              10.00 - 16.00    Adfors Basket Street Fest - finálový turnaj letošní Chance 3x3 Tour • Smetanovo náměstí
24. 7.                  Ne             9.30                   2. Blitz turnaj u stolků - šachový turnaj o hodnotné ceny • šachové stolky v Mariánské ulici
30. - 31. 7.          So, Ne                                  Windsurf - Sup kemp - kemp pro malé i velké, začátečníky i pokročilé • Areál vodních sportů Velký Košíř
31. 7.                   Ne             09.30                 Jandíkův šestiboj - 70. ročník, atletické závody • Městský stadion Černá hora
6. - 7. 8.             So, Ne                                  Windsurf - Sup kemp - kemp pro malé i velké, začátečníky i pokročilé • Areál vodních sportů Velký Košíř
6. 8.                    So              11.00                  100 let atletiky v Litomyšli - setkání generací atletů a atletek • stadion Černá hora
                                             16.00                 Velká cena města Litomyšl - atletické závody • stadion Černá hora
8.  - 9. 8.            Po, Út                                   Windsurf - Sup kemp - kemp pro malé i velké, začátečníky i pokročilé • Areál vodních sportů Velký Košíř

KAM ZA SPORTEM

 Koupaliště a městský bazén, tel.: 461 315 011 
Dle počasí bude otevřena buď plovárna nebo krytý bazén.
www.bazen-litomysl.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, pétanque, nohejbal, volejbal, plážový volejbal.
www.areal-sokolovna.cz

 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

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

Jandíková.cz, tel.: 776 288 774

Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra Fila a ve Sportovní
hale Jiskra (obojí u zimního stadionu):
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping
• Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping
Teens, Hýbánky, Sportík) • Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

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

SPORT, CVIČENÍ

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

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

Od 12. 6. provozujeme informační kancelář IREDO - prodej karet IREDO, informace o autobusových spojích.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



18

Největší zaměstnavatel v Litomyšli rozšířil výrobu
a nabídl práci desítkám lidí z regionu
Nová výrobní hala přibyla díky skoro miliardové
investici do litomyšlského areálu společnosti
Saint-Gobain Adfors CZ. Téměř plně automati-
zovaná linka Sázava v ní posílí výrobu netka-
ných textilií ze skleněného vlákna, a to
na dvojnásobek dosavadních kapacit. Projekt se
připravoval tři roky a nyní je výroba již v pro-
vozu, plné kapacity však dosáhne až během
roku. Jejím rozšířením závod posílil své řady
o 28 pracovníků především dělnických profesí. 
Nová budova vyrostla na ploše 4 700 m2
v areálu litomyšlského závodu hned vedle stá-
vající linky na skleněné textilie. Linka „Sázava“,
která měří zhruba 100 metrů, navýší dosavadní
výrobu o 100 %. „V loni jsme do výroby inves-
tovali miliardu korun, z níž byla značná část vy-
užita právě k navýšení výrobních kapacit. Část
financí pak byla použita i na letošní plánovanou
rekonstrukci vany, v níž se sklo pro výrobu taví,“
uvádí výkonný ředitel Adfors CZ Pavel Semirád. 

K obsluze Sázavy je potřeba 28 pracovníků.
Ti už jsou nabraní, nicméně nábor do společ-
nosti je stále otevřený, a to díky neustálým
investicím a dalšímu rozšiřování výroby. V sou-
časnosti litomyšlský závod zaměstnává přes
1 500 pracovníků – jen za poslední tři roky jich
nabral stovku. Coby největší zaměstnavatel
v Litomyšli tak dává svým kvalifikovaným děl-
níkům vedle finančního ohodnocení převyšující
krajský průměr a dalších benefitů možnost pra-
covat s těmi nejmodernějšími technologiemi.
Nová linka Sázava je na rozdíl od své o 18 let
starší sestry Vltavy téměř plně automatizovaná,
převážně ji tedy řídí počítač. „Díky tomu tak mů-
žeme předem mnohem detailněji regulovat vý-
robní parametry. Ten rozdíl je přitom značný –
asi tak jako když v kuchyni pracujete s pákovou,
nebo digitální váhou,“ vysvětluje Othman Ben-
jelloun-Touimi, ředitel divize Industrial Fabrics
Europe, která obou linek využívá. Přiznává pak

také, že právě nastavení automatizace na všech
částech linky bylo nejnáročnější částí projektu
– ten se připravoval tři roky. Samotná montáž
linky trvala tři čtvrtě roku. 
Takzvaný sklovláknitý vlies, tedy netkaná texti-
lie ze skleněného vlákna, se v praxi používá pře-
vážně na výrobu dalších produktů. Jedná se
o vstup využitelný například při výrobě tapet,
k výztuze sádrokartonových desek či střešních
krytin a izolací nebo koberců a podlahových
krytin. „Výrobky ze skleněných textilií jsou pri-
márně určené pro zahraniční trhy, vyvážejí se
do celého světa. V České republice zůstává
méně jak 10 %,“ uzavírá Pavel Semirád, výkonný
ředitel Adfors CZ. Kristýna Kutnarová

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

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

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

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

CMS TV na YouTube          CMS TV na Facebooku       Web CMS TV 

Buďte dobře naladěni
sledujte zprávy a reportáže v regionální TV

v Litomyšli a ve Svitavách

Y f

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Jak to vidím
Letošní covidové jaro zmizelo z médií. Bylo na-
hrazeno válkou na Ukrajině a inflací. Ač jsou
tyto pojmy v hrůzách neporovnatelné, mají
něco společného. Je jím peněžní hyenismus –
vydělat na neštěstí a slabosti těch druhých. Za-
čalo to již mnohem dříve – příkladem mohou
být ceny nedostatkových respirátorů na za-
čátku epidemie covidu, kdy jejich cena byla až
10 x vyšší proti běžné ceně. Nyní to jsou ceny
energií, pohonných hmot, potravin, stavebních
materiálů atd. ČEZ vyrábí elektrickou energií za
zhruba stejných podmínek jako před rokem, ale
v České republice ji nyní prodává o 70 % dráž
než vloni a bude, jak tvrdí, dále zdražovat.
A když zdraží jeden, tak musí druhý. A tak se in-
flační spirála krásně roztáčí. Vydatně k tomu
pomáhají i kroky vlády, která se snaží mimořád-
nými příspěvky podporovat i ty, kteří to vůbec
nepotřebují a pumpují na trh další peníze. Ty
stát sice nemá, ale proč si je nepůjčit – ze svého
to nikdo nedává. Banky, velké korporace a ob-
chodní řetězce dobře vědí, kolik je mezi lidmi
peněz, a zdražují, co se dá. A ti, co nemají
na všechno jako ti druzí, tak si jednoduše půjčí.
Vždyť on to nakonec někdo zaplatí. Vesele se
utrácí i za zbytečnosti; proč si nedopřát vysně-
nou dovolenou, na vše se dá půjčit.
Naučili jsme se žít v blahobytu a očekávali, že
to tak bude i nadále. Současná situace ukazuje,
že jsme na hranici udržitelnosti a ti nejslabší
a nejzranitelnější se dostávají do finančních
problémů. Jediným řešením je umírnit naše po-
třeby, nekupovat všechno za přemrštěné ceny
a uskromnit se. Přebytek neprodaného zboží
na obchodech a skladech je tím, co může snížit
někdy lichvářské marže prodejcům, obchodní-
kům a i výrobcům. Pokud ovšem zase neza-
sáhne stát a nebude „sanovat“ údajné propady
a ztráty výrobcům, prodejcům, restauracím ap.
Vše pod heslem „Nesnižujme spotřebu, zvyšme
příjmy“. Potom to zase zaplatíme všichni a nic
se nezmění. Jen se dozvíme, o kolik se zase zvý-
šil státní dluh a že na tom jsou jiné státy ještě
hůř. Josef Černý

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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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 
Út 5. 7. MUDr. Hájková
St 6. 7. MUDr. Kopecká
So 9. 7. MUDr. Cacková
Ne 10. 7. MUDr. Mareš
So 16. 7. MUDr. Papoušková
Ne 17. 7. MUDr. Pešková
So 23. 7. MUDr. Pilařová
Ne 24. 7. MUDr. Sadílková
So 30. 7. MUDr. Šíchová  
Ne 31. 7. MUDr. Švábová
So 6. 8. MUDr. Cacková
Ne 7. 8. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
Út 5. 7. Na Špitálku, 461 615 034
St 6. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
So 9. 7. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 10. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 7. U Nemocnice 461 615 617
Ne 17. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 7. U Slunce, 461 612 678
Ne 24. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 30. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 31. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 6. 8. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 7. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. 7. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, 606 202 501
6. 7.  MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
9. – 10. 7. MDDr. Novák Peter
Dolní Sloupnice 188, 465 549 236
16. – 17. 7. MDDr. Kotlárová Michaela Sarah
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
23. – 24. 7. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, 461 724 423
30. – 31. 7.  MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
6. – 7. 8. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, 461 725 987

Vyřazené postele z krajských 
nemocnic budou sloužit na Ukrajině
Do Užhorodu ve středu 15. června ráno dorazil
první ze tří kamionů s nemocničními lůžky, mat-
racemi a stolky, které byly v rámci pravidelné
obměny vyřazeny z majetku Nemocnice Pardu-
bického kraje. Další dva kamiony se na cestu vy-
dají pravděpodobně do konce tohoto týdne.
Celkem bude přepraveno 66 postelí, matrací
a nočních stolků.
„Do Zakarpatské oblasti jsme již v minulosti
chtěli převést vyřazované postele z našich ne-
mocnic, avšak vzhledem k vypuknutí války jsme
je nakonec využili pro ubytování ukrajinských
uprchlíků na zámku v Bystrém. Průběžná ob-
měna nemocničních lůžek však pokračuje,
a proto jsme nyní připravili převoz 66 lůžek, ma-
trací a nočních stolků z Orlickoústecké a Lito-
myšlské nemocnice. Jedná se o postele, které
bychom již v našich zdravotnických zařízeních
nevyužili a na Ukrajině mohou ještě dlouho

a dobře sloužit. První kamion vyrazil z Ústí nad
Orlicí v úterý a dnes byly postele vyloženy v Už-
horodě. Další dva kamiony by měly vyrazit
do konce tohoto týdne,“ uvedl hejtman Martin
Netolický. Dominik Barták, Pardubický kraj

Co je teď a co bude dál?
Často se nás ptáte, jak to teď vypadá s ukrajin-
skou komunitou v Litomyšli. Co řeší? Hodně
v současné době řešíme možnost návratu
na Ukrajinu. Na čas a nebo úplně. Co je k tomu
třeba, kde vyřídit jaké dokumenty, jaké jsou
podmínky. Zároveň se často zabýváme tím, že
potřebují k lékaři a jazyková bariéra je problém.  
Ještě je možné někam darovat věci? Ano,
každý pátek fungujeme od 16 do 18 hodin ve vile
Klára, kam můžete nosit věci do domácnosti či
drobnosti „pro radost“ (třeba svíčky, voňavky,
obaly na květináč, kabelku…). Zároveň je mož-
nost denně dopoledne od 9 do 12 darovat letní
oblečení do rodinného centra. 
Chtějí tady zůstat? To je hodně individuální.
Mnozí hledají cesty, jak se vrátit domů, přestože
to je pořád nebezpečné. Touha po tom žít doma
je neskutečně silná. Velká skupina neví. Říkají,
že to mají „jednou tak, jednou onak“. Chtějí žít
doma, ale uvědomují si rizika, mají strach
o sebe a své děti, vědí, že u nás je bezpečno.
Pere se to v nich. A někteří zůstat chtějí. Našli

si práci, učí se česky. Vědí, že na Ukrajinu se vra-
cet nebudou. 
Jak s nimi budete pracovat dál? Intenzivně
hledáme cesty, jak jim nechat zodpovědnost za
jejich život. Jak jim předávat kompetence, učit
je postarat se o sebe s využitím zdrojů vlastních
či zdrojů komunity. A první kroky se již podařily.
Šatník v garáži rodinného centra má na starosti
Lena z Kyjeva. Má od něj klíče, organizuje si bri-
gády na vybalování oblečení, rovnání i jeho
výdej mimo provozní dobu RC. Tatiana, která
na Ukrajině jezdila jako záchranář, mluví již
velmi dobře česky a vzala si na starosti dopro-
vody Ukrajinců k lékařům, případně dovede
poradit a pomoct s drobnými zdravotními
komplikacemi. Mnozí Ukrajinci češtinu již dobře
ovládají a tlumočí ostatním.  Zároveň je naším
společným cílem umět využít odborné vzdělání
či zkušenosti ukrajinských lidí tak, aby byly uži-
tečné lidem v Litomyšli.           

Petra Benešová,
Olga Radimecká, Eva Beňová

Radiodiagnostika v Litomyšlské 
nemocnici má nové přístroje
Radiodiagnostické oddělení Litomyšlské ne-
mocnice získalo díky příspěvku z Nadačního
fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska nové
přístroje.
Nové podložní klíny pro rentgenové vyšetření se
používají k fixaci – stabilizaci pacienta při spe-
ciálních projekcích. Napomáhají ke správnému
provedení snímku, jeho lepšímu zhodnocení
a eliminují tak opakované provedení snímků.
Tím zároveň snižují radiační zátěž pacienta. 
Dalším přístrojem je inkubátor pro ohřev kon-
trastní látky. U CT vyšetření se pacientům po-
dává kontrastní látka, která slouží k odlišení

jednotlivých anatomických struktur, zobrazuje
a zvýrazňuje patologii orgánů a funkční zobra-
zení tkání. Kontrastní látka zahřátá na tělesnou
teplotu významně snižuje riziko nežádoucích
událostí, jako je například praskání žil. Zmen-
šuje i pravděpodobnost opakování vyšetření
a zároveň zvyšuje komfort pacienta. 
„Nadačnímu fondu patří poděkování. Jsme moc
rádi, že vyhověl naší žádosti a umožnil nám na-
koupit nové přístroje, které přispívají ke zvýšení
kvality poskytované zdravotní péče,“ uvedla pri-
mářka radiodiagnostického oddělení Litomyšl-
ské nemocnice Erika Hrabálková. -red-

POMOC UKRAJINĚ – JAK SE PŘIDAT
FB litomyslane.pro.ukrajinu
help@litomysl.cz
www.litomysl.cz



20

MÍCHACÍ CENTRUM             Architectural Coatings EMEA
• Vysoce kvalitní fasádní barvy a probarvené omítky za super ceny

- akrylátové, silikonové, silikátové
- na počkání vypočítáme spotřebu a cenu dle m2 Vaší fasády

• Syntetické a vodouředitelné barvy
• Míchání lazurovacích laků
• Malířské barvy ve více než 20 000 odstínech

NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR
• Nátěrových hmot na ochranu a zkrášlení dřeva
• Barev na kov – jednovrstvých i klasických
• Autolaků a ostatních barev ve spreji

TAPETY
• Samolepící, vinylové, vliesové a papírové
• Nové módní vzory – výběr z 6 katalogů různých firem

Smetanovo nám. 85,
Litomyšl, tel. 461 612 509

Každý měsíc 
slevové akce

Mikrojesle 
pokračují
Dobrý den všem, v červnu náš krásný projekt
Mikrojesle skončil. 
Nás to ale s dětmi ve žlutém domečku na zá-
meckém návrší moc baví, a tak od září poje-
deme dál v novém kabátě jako dětská skupina. 
S novým školním rokem nabíráme nové děti
predškolkového věku, a tak se všichni rodiče,
kteří řeší jak skloubit práci a péči o děti, co ještě
do školky nastoupit nemohou, a naše zpráva je
zaujala, mohou ozývat na adresu veronikadvo-
rak83@gmail.com.
Rádi vám zodpovíme všechny dotazy a domlu-
víme se na osobním setkání. Těšíme se na vás! 
Máme velkou radost, že můžeme pokračovat.

Koďousková Ivana a Dvořáková Veronika Děti z mateřské školy se seznámily
s pravidly silničního provozu
Městská policie uspořádala na zahradě MŠ v Lí-
bánkách akci, na které se 30. května předško-
láci dozvěděli, jak se správně chovat na silnicích
při chůzi, jízdě na koloběžce nebo na kole. Po
krátké besedě jim strážníci ukázali i některé
technické pomůcky, s nimiž každý den pracují.
Děti nahlédly i do auta městské policie a na

závěr si vyzkoušely radar, který měřil rychlost
běhu. 
„Děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků
silničního provozu, i proto je v rámci prevence
seznamujeme se správným způsobem pohybu
po komunikaci, s přecházením silnice, s doprav-
ním značením nebo s výbavou jízdních kol,“

uvedl velitel městské policie
Libor Marek.  
Městská  policie  kromě  své
pochůzkové činnosti a dalších
povinností podobné akce orga-
nizuje pravidelně, a to nejen pro
mateřské školy, ale i pro první
stupně základních škol. Dlouho-
době také spolupracuje s BESI-
Pem na dalších bezpečnostních
programech. 

-mf-, foto: MŠ v Líbánkách

Paříž, Londýn, Brighton – žáci 2. ZŠ cestují po světě!
Během května a června viděli žáci ze 2. ZŠ kus
světa! Začali v Paříži, pokračovali Londýnem
a skončili v přímořském městě Brighton. A že
bylo co obdivovat!
Tak například - v Paříži vyšplhali na Eiffelovku,
nakoukli do Louvru a projeli se lodí po Seině.
V Anglii začali svoji návštěvu prohlídkou stře-
dověkého hradu Dover a podívali se do kate-
drály v malebném městečku v Canterbury.

Další den prozkoumávali Londýn. Uvítal je po-
ledník v Greenwich, který je výchozím bodem
všech světových hodin, svezli se lodí i me-
trem, prošli kolem Big Benu a Westminsteru,
došli na Trafalgar Square, jen královnu v Buc-
kingham Palace nezastihli. Víte, že slavila
v červnu 70 let na trůně? Nějaké drobnosti na-
koupili na Oxford Street a pokochali se výhle-
dem z London Eye. V sobotu následovala

procházka kolem Hampton
Court a druhý pokus o setkání
s královnou v jejím sídle
ve Windsoru. Byla sice ´doma´,
ale oni ji bohužel neviděli. Po-
slední den relaxovali na pláži
v jednom z nejznámějších an-
glických letovisek Brighton
a podívali se do podmořského
světa se žraloky i do velkole-
pého sídla Royal Pavilion.
Mimo to tři dny spali v anglic-
kých rodinách, ochutnávali ta-
mější místní kuchyni a nasávali
atmosféru cizí země. A samo-

zřejmě mluvili anglicky!! A taky jeli z Francie
do Anglie tunelem! Byla to pro všechny velmi
zajímavá zkušenost a skvělý zážitek. A jako
bonus provázelo slunečné počasí po celých
sedm dní zájezdu!

Andrea Hanušová

Blešák 
pro Kameny
Na Kameny zmizelých předválečných skautů
Evy Freyové a Jiřího Sladkuse půjdou peníze,
které na prvním letošním bleším trhu lidé utra-
tili v našem stánku. Eva a Jirka se stali obětmi
holocaustu a i jejich památku chceme na za-
čátku prosince veřejně uctít. Děkujeme všem
nakupujícím i dárcům, kteří 11. června na Tou-
lovcově náměstí náš záměr podpořili. Částku
lehce přesahující 7 tisíc korun jsme díky nim
mohli přidat k „velkému účtu“ vedenému
u skautského střediska, a zkompletovat tak fi-
nance potřebné na instalaci všech 16 Kamenů
zmizelých a související besedy pro veřejnost. 

Dagmar Burdová, skautská družina Olivky
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Otevřeno máme 
Po - Pá 8:30 – 17:00
Sobota 8:30 – 12:00

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

Dechová hudba Litomanka
Historie dechových hudeb v Litomyšli sahá až
do 18. století, kdy tehdejší armádní sbor měl
svoji pochodovou hudbu. Ta posloužila za vzor
vzniku měšťanské dechové hudby a později pak
dechové hudby studentů piaristické koleje, kte-
rým bylo roku 1811 biskupským inspektorátem
v Chrudimi veřejné provozování dechové hudby
povoleno. V novodobé éře nemůžeme opome-
nout kapelníky jako Aloise Mikuleckého, kdy
orchestr čítal přibližně 13 muzikantů. Po něm
v roce 1973 převzal vedení Vratislav Blažek,
který kapelu rozšířil o mnoho dalších nástrojů,
muzikantů a vytvořil tak orchestr symfonického
typu. Za jeho působení kapela zavítala do zemí
Itálie, Holandska, Slovenska, Německa aj. V tu
dobu v kapele hrál i nedávno zesnulý milovaný
pan kapelník Josef Král, kterého si navždy spo-
jíme s Bekrasem a věčným úsměvem v obchodě
hudebních nástrojů. Po panu Blažkovi vedl
orchestr pan dirigent Jiří Tomášek, který přizval
na koncerty například královnu naší dechovky
Moravanku a vedl orchestr až do jeho ukončení.
Po ukončení dechového orchestru Smetanova
domu jsme se rozhodli navázat na tradici a dali
tak za vznik nové litomyšlské dechovce s ná-
zvem Litomanka v čele s kapelníkem Josefem
Tomanem. V orchestru hrají jak mladší, tak

starší muzikanti, kteří kromě dechového
orchestru Smetanova domu působili v dalších
tělesech jako Bekras, Řetůvanka, Dolnovanka,
českotřebovská železničářská dechovka a další.
Kapelu jsme slavnostně pokřtili 30. 4. 2022 při
příležitosti Lázní ducha u Lidového domu za pří-
tomnosti pana místostarosty Radomila Ka-
špara, kterému děkujeme za originální dárek
v podobě taktovky. Velký dík patří také Michaele
Severové, Karlu Teleckému a městu Litomyšl,
bez kterých by se akce neuskutečnila. Už se
na vás někdy v Litomyšli moc těšíme. 

Josef Toman, DH Litomanka

ŠKOLAMYŠL z.s. je již druhým školním rokem
zapojena do projektu Společnou cestou ke kva-
litnějšímu neformálnímu vzdělávání na území
Litomyšlska, který je realizovaný ve spolupráci
s Místní akční skupinou Litomyšlsko. Projekt
nám pomohl v rozvoji pedagogických doved-
ností lektorů, a to hlavně v oblasti spolupráce
jak tandemové, tak s odborníky z praxe. 
Všichni lektoři se v rámci projektu zúčastnili
vzdělávání VÝCPED - výcvik pedagogických do-
vedností. Tématy byly děti s výchovnými prob-
lémy, práce s dětským kolektivem, komunikační
strategie a dovednosti.
Při pravidelných setkáních Badatel, Programo-
vání a Real play s dětmi pracujeme v tandemu
lektorů. Naučili jsme se společně plánovat, řídit
aktivitu, doplňovat se, využívat silné stránky,
vyhodnocovat. V Badateli zkoušíme paralelní
aktivity a různé rozdělení prací třeba při výrobě
improvizovaných plavidel z plastu, dřeva, papíru
a kovu. Sestavujeme a ověřujeme hypotézy,
a to nejen při chemických pokusech. Vedeme
závěrečné reflexe, při kterých pomáhají  deníky
bádání. V Programování nastavujeme aplikova-
nou práci pomocí OzoBotů a programovacího
jazyku OzoBlockly, kdy si děti předem stanoví
cíl, čeho chtějí dosáhnout - záznam programu,
instrukce - ověření chodu v praxi, funkcionalita
dle cíle, záznamu, programu, a hledají řešení
jednoduchých problémů. V Real play morální di-
lemata mezi dětmi vytváří napětí. O to více se
oceňují za finální úspěch při vzájemné domluvě.
Mladší děti si posílily sebevědomí v aktivitách,
kde byly nápomocní starším.
Při projektových dnech si na aktivity zveme od-
borníky z praxe. Inspirují nás k hlubšímu pono-
ření do tématu a seznamují nás s netradičními

metodami. V multikulturních projektech jsme se
díky Kláře Kučerové, studentce žijící ve Francii,
a Ivetě Millerové, Romce z ghetta Chánov, která
vystudovala vysokou školu sociálních věd a an-
dragogiku, ocitli ve světě  zvyků, tradic, jazyků
a jídla Francie a romské kultury. Při rozvoji fi-
nanční gramotnosti nám Václav Flaška, finanční
poradce pro  UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, pomohl seznámit se se základ-
ními pojmy jako jsou rozpočet, příjmy a výdaje,
půjčka, splátkový kalendář a dluhová past při
konkrétních aktivitách. V mediální gramotnosti
nás podpořil Pavel Hájek, který ovládá práce
ve webovém a grafickém studiu, e-commerce,
zvyšování návštěvnosti, wordpress. Hledali
jsme způsoby, jakými nás reklama ovlivňuje.
Společně jsme taky vytvořili krátké prezentační
video. Den s demokracií jsme věnovali válečné
situaci na Ukrajině. Pozvali jsme Viktorii Čisťa-
kovou, archeoložku Národního muzea v Praze.
Děti pracovaly s informacemi z vybraných zpra-
vodajských portálů. Formou přednášky se se-
známily s historií Ukrajiny a Ruska.
Ve skupinách se vracely k důležitým historic-
kým mezníkům a navrhovaly možná řešení,
která by válce zabránila. Formou dopisů nejvyš-
ším politickým představitelům své nápady
představily. V závěrečné reflexy shrnuly nové
poznatky formou společného posteru.
Projekt „Společnou cestou ke kvalitnějšímu ne-
formálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“
je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdě-
lávání a státního rozpočtu, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577

Radoslava Renzová

Společnou cestou ke kvalitnějšímu 
neformálnímu vzdělávání

Prodám garáž 
v Benátkách. 

Tel. 604 727 452

přijme uklízečku
Popis práce: vnitřní i vnější úklid
Smetanova domu. Stírání prachu, 
vysávání, vytírání a dezinfekce. 
Doplňování hygienických potřeb,
shromažďování, třídění 
a vynášení odpadu.

Požadavky: průměrná fyzická
zdatnost, kolegialita, loajálnost,
mít rád svoji práci i své kolegy

Kontakt:
krejci@smetanuvdum.litomysl.cz
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Futuropolis – škola budoucnosti?
Jak vypadá vaše představa ideální školy
a ideálního vzdělávání? Kdo jsou aktéři vzdělá-
vacího procesu? Jak do tohoto procesu mohou
zasahovat žáci a žákyně? Jak ho mohou ovlivnit
vyučující?
Tyto a mnoho dalších otázek si pokládáme už
druhým rokem v rámci projektu Futuropolis,
který realizuje brněnská nezisková organizace
NaZemi. Do projektu je zapojených 17 pedagogů
a pedagožek z devíti škol z celé České republiky.
Společně se snažíme najít cestu, jak do výuky
napříč předměty přinášet aktuální společenská
témata. Mapujeme kulturu dospívajících a zjiš-
ťujeme, která z těchto témat jsou pro žáky dů-
ležitá, která u nich rezonují, kterými se chtějí
ve výuce zabývat. V komunitě pedagogů a pro-
vázejících mentorů sdílíme svá zjištění a rozví-
jíme metodiku pro výuku. Základem vší práce je
kritická pedagogika. S žáky uvažujeme o téma-

tech a situacích v souvislostech, hledáme pří-
činy toho, proč se věci ději tak, jak se dějí. Hlav-
ním cílem projektu je posilovat u žáků
sebedůvěru v možnost aktivně utvářet budouc-
nost, také víru, že mohou ovlivňovat věci a udá-
losti, které se týkají jejich životů. U nás
na Zámecké díky účasti v projektu posilujeme
interní mezipředmětové sdílení s kolegy a kole-
gyněmi. Učíme se více naslouchat sami sobě,
ale také našim žákům a dávat jim prostor pro
spoluutváření vzdělávacího obsahu.
Současná škola je místem, kde děti získávají
znalosti z nejrůznějších oblastí. Pouze u toho
bychom ale neměli zůstat. Škola by se měla stát
místem, kde se děti učí kriticky myslet, kde roz-
víjí svůj potenciál a která je vede k občanské an-
gažovanosti. To je škola budoucnosti.

Radka Vejrychová a Jana Chadimová, 
učitelky ZŠ Zámecká

Gymnázium pro
speciální školy
Gymnázium Aloise Jiráska si po covidové od-
mlce nachystalo již v tradiční podobě 14. ročník
Dne s gymnáziem. Ten se uskutečnil 9. 6. 2022
a byl určený pro 37 žáků speciálních škol z Lito-
myšle, Poličky a Vysokého Mýta. Zázemí pro
tyto školy poskytla zdejší speciální škola. 
Žáci plnili na stanovištích v doprovodu studentů
různé psychomotorické a sportovní úkoly.
Vrcholným zážitkem bylo společné zpívání
všech při kytarách. Žáci obdrželi perníkové me-
daile, diplomy a dárečky.
Počasí nás sice napínalo svými deštivými roz-
mary, přesto jsme si všichni akci na hřišti gym-
názia užili.
Odměnou studentům bylo hravé nadšení nejen
žáků. Ještě jednou děkujeme za hezké dopole-
dne! Za speciální školy Anna Vrchotová

Výtvarná soutěž aneb slavíme
úspěch v MŠ Sedmikrásce
Srdce – životně důležitý lidský orgán, symbol
lásky a také téma celostátní výtvarné soutěže
„Každé srdce má své jméno“, kterou pořádala
příspěvková organizace ZŠ & MŠ Ježov pod zá-
štitou České kardiologické společnosti, z. s.,
Brno. Úkol soutěže zněl jasně – vytvořit papí-
rové srdce o rozměrech 1 metr X 1 metr na téma
„Svět kolem nás“. Cílem této akce také bylo vy-
tvořit nejdéle spojený řetěz z jednotlivých srdcí

a to z nejvíce míst ČR.  Soutěže se zúčastnilo
58 škol a řetěz byl dlouhý 863 metrů. I v naší
školce se tvořilo a vyplatilo se.  Vytvořené srdce
chlapců ze třídy Rybiček pod vedením Jitky Mi-
kulecké se umístilo na krásném druhém místě!
Jakub S., Max V. a Roman B. D. společnými si-
lami nakreslili dopravní prostředky integrova-
ného záchranného systému. Jsme na ně moc
pyšní a přejeme spoustu příjemně stráveného

Tajný cyklovýlet
na žluté
I letos jsme jako již tradičně spojili příjemné
s užitečným a pod vedením pana učitele Čapka
vyjeli v pondělí 13. června na cyklovýlet, jehož
trasa je vždy tak trošku překvapením. Náš pe-
loton 28 cyklistů ujel krásných 36 kilometrů
malebnou krajinou kolem Vysokého lesa. A pro-
tože vítězové se nikdy nevzdávají, žáci nedbali
oblačnosti, bahna, a dokonce ani občasných
přeháněk a užili si krásné odpoledne! Pohyb je
něco přirozeného a je vždy velmi příjemné před-
ávat budoucím generacím kladný vztah ke
sportu a zdravému životnímu stylu tím, že se
propojí společné koníčky pedagogů i žáků.
Veronika Rambousková, učitelka ZŠ Zámecká

Čtvrt století přátelství
Ani se nechce věřit, že partnerství mezi Střední
zahradnickou a technickou školou Litomyšl
a Staatliche Fach- und Berufsoberschule Tries-
dorf (Německo) trvá již 25 let. V dubnu 1997, kdy
byla podepsána smlouva o partnerství, se naše
škola jmenovala Vyšší odborná, Střední země-
dělská a rodinná škola Litomyšl. Za naši školu
smlouvu podepsal její tehdejší ředitel Ing. Milan
Janecký, za německou školu pan ředitel Hlimar
Ratz.  Od té doby se uskutečnilo mnoho výměn-
ných pobytů. Byly finančně podporovány
Česko-německým fondem budoucnosti, nyní
se mohou uskutečňovat díky spolufinancování
z projektu Erasmus+. Ani dlouhodobé uzavření
škol po dobu pandemie covidu neukončilo vzá-
jemnou spolupráci. 
V rámci projektu Agriculture4future letos
v dubnu vyrazili žáci třetího ročníku technických
oborů na návštěvu do Triesdorfu. Byl pro nás
připraven bohatý program. Nikdy nezapome-

neme na návštěvu školy, prohlídku vzdělávacích
center v Triesdorfu,  přednášky o obnovitelných
zdrojích energie, představení autonomního
robota FarmDroid na solární pohon a jízdu trak-
tory Fendt řízenými autopilotem. Na celoden-
ním výletě jsme si prohlédli výrobní linku
v automobilce Audi v Ingolstadtu, prošli jsme
centrum bavorské metropole Mnichova, pove-
čeřeli v nejznámější mnichovské hospodě Hof-
bräuhaus. Trochu se nám klepala kolena i hlas,
když jsme při oslavě výročí partnerství škol pre-
zentovali výsledky naší společné práce s ně-
meckými studenty, která se týkala různých
obnovitelných zdrojů energie. Naslouchali nám
totiž nejen všichni učitelé a žáci školy, ale i pan
ředitel, starosta a hejtman. 
Vážíme si všeho, co jsme mohli s německými
studenty prožít, nejvíce si však ceníme osob-
ních přátelství. 

Jana Peňázová, SŠZaT Litomyšl

času se svojí zaslouženou výhrou – diplomy,
slušivými kšiltovkami a hlavně se stavebnicí
Merkur. Gratulujeme. Na závěr bych za celou
naši školku chtěla všem popřát krásné prázd-
niny plné nezapomenutelných zážitků a příjem-
ných chvil s vašimi nejmilejšími. Hezké
prázdniny! 

Za pedagogický sbor Petra Hrubanová 
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Na zkoušku spisovatelkou
Když naši třídu paní učitelka informovala o po-
vídkové soutěži, bez váhání jsem měla jasno,
že se zapojím. Nápad na moji povídku s ná-
zvem Za hranou přišel naprosto spontánně. Je
tolik věcí, o kterých bych chtěla psát, protože
chci, aby si lidé uvědomili, že i na drobnostech
záleží. Každé vyřčené i nevyřčené slovo, nebo
dokonce pouhý pohled, může být pro někoho
zlomovým okamžikem. Něčím, co ho přiměje
udělat věc, které později bude litovat a ocitne
se za hranou. Za hranou, z které už není cesty
zpět. Každý z nás některé věci bere jinak, a to

se pokoušela nastínit i má povídka. Kriminální
žánr není můj nejoblíbenější, ale i krimi může
mít hlubokou myšlenku, když umíte číst mezi
řádky. Samotné vyhodnocení a beseda s auto-
rem knižní série Prašina Vojtěchem Matochou
bylo úžasné. Panovala na něm příjemná atmo-
sféra a čtení ukázek z jeho knížky jsem si užila.
Se třetím místem v soutěži jsem víc než spo-
kojená a mohu říct, že za rok účast rozhodně
zopakuji. 

Pavla Lorencová, 
žákyně 8. ročníku ZŠ Zámecká

Studentky Trading Centre
na stáži v Barceloně
Zahraniční stáže jsou skvělým způsobem, jak
získat praxi v cizojazyčném prostředí. V rámci
programu Erasmus + se proto stáže na naší
škole staly tradicí. V květnu odletěla skupina
sedmi studentek do Španělska. „V Barceloně
nás přivítalo krásné počasí, báječná atmosféra
tohoto města a hezké ubytování v Residencia
Universitaria v kopcích nad městem s úžas-
nými výhledy. Trochu jsme sice cestou litovaly,
že jsme si sbalily tolik věcí, ale po sprše, vý-
měně oblečení a vynikající večeři už nám bylo
líp. Tak jsem šly omrknout okolí a příjemný,
skoro letní večer jsme zakončily na terase s vý-
hledem na noční Barcelonu,“ napsala nám
hned po příjezdu paní učitelka Libuše An-
drlová.
Pět děvčat se rozjelo v pondělí ráno do hostelů
s osobitou atmosférou a přístupem ke klien-
tům. Jejich úkolem bylo zajišťovat veškerou ad-
ministrativu kolem ubytování, připravovat
prohlídky města a různé programy pro hote-
lové hosty. Další dvě stážistky přijala na dlou-
hodobou stáž Montessori škola v centru
města. Děvčata dostala za úkol digitalizovat
přijímací dokumenty dětí, vypracovávat ta-
bulky s formuláři pro následující školní rok
a rozesílat e-maily samotným rodičům. A aby
to neměla tak jednoduché, veškeré dokumenty
byly ve španělštině, což třeba Anet vůbec ne-
vadí, protože španělsky umí.
Po prvním pracovním týdnu nám přišla z Bar-
celony tato zpráva: „Kromě pracovních povin-
ností jsme se stihly vykoupat v moři, navštívit
památky, restaurace a nakoupit drobné suve-
nýry. Čas tu plyne tak nějak pomaleji. Vlastně
ho nikdo ani moc neřeší, snídaně, kterou oče-
káváte na sedmou hodinu se teprve chystá,
my nestíháme vypít horké kafe a sníst teplé
pečivo. Běžíme na metro, abychom zjistily, že
nám právě ujelo, čekáme na další a pak běžíme
dál. Všichni na ulici na nás divně zírají. Jsme je-

diné letně oblečené a spěcháme. Když si dá-
váme svačinu, ostatní teprve snídají. A když
chceme přejít ulici, musíme zásadně na červe-
nou. Večer jsme unavené z práce i z celoden-
ního chození, tady to ale teprve ožívá. Párty až
do ranních hodin tu jsou každý den. Naštěstí
bude víkend a my se můžeme přizpůsobit po-
malému tempu španělského života.“  
Po náročném pracovním týdnu následuje za-
sloužený odpočinek. V sobotu měly stážistky
zajištěný vstup do modernistického parku
Guell, vytvořeném známým architektem An-
toni Gaudím. V neděli po snídani vylezly
na blízký kopec, kde se nachází známé Tibi-
dabo. A protože nechtěly utrácet za lanovku,
šly pěšky. Docela se cestou zapotily, ale vý-
hledy prý byly okouzlující. V pondělí se nikomu
nechtělo zpět do práce. Na dovolenkovou
atmosféru se totiž člověk rychle adaptuje.
Horší je to obráceně.
Ale i druhý týden utekl jako voda a najednou
tu byl pátek, poslední pracovní den. Máme ra-
dost, že stáž zvládly všechny na výbornou.
„Musím říct, že jsme si to tu opravdu užily.
I když začátky byly těžké, stálo to za tom,“
shodla se děvčata.
V Barceloně ještě až do začátku srpna zůstá-
vají Aneta a Sabina a na nic si nestěžují: „Mimo
práci stíháme navštěvovat spoustu krásných
zákoutí a míst malebné Barcelony. Nemůžeme
uvěřit, že na tomto místě strávíme celé tři mě-
síce a chtěly bychom moc poděkovat za tuto
příležitost.“
Přejeme našim děvčatům, aby si kromě pra-
covních povinností užila v okouzlující katalán-
ské metropoli i pestrého koktejlu aktivit –
návštěv jedinečných památek, procházek
po bulváru La Rambla či času stráveného
v parcích a zahradách nebo třeba jenom leno-
šení na krásných plážích.

Ivana Zemanová

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

přijme do trvalého 
pracovního poměru 

řidiče
s řidičským oprávněním skupiny C. 

Hledáme řidiče, který by 
ve středisku Litomyšl obsluhoval
svozové vozidlo při svozu odpadu 
v Litomyšli a přilehlých obcích.
Více informací na čísle 
605 246 545 nebo 603 436 145.

Společnost LIKO

SVITAVY a.s. 

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

•
•
•
•
•

Řádková inzerce
Koupím gramofonové LP desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani de-
chovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za na-
bídky na tel. 724 229 292 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz • Dlouhodobě pronajmu
skladové prostory o výměře 25 m2 s vysokým
stropem v přízemí v centru Litomyšle. Ulice
Ropkova, vchod z ulice Vodní valy. Nájemné:
2000 Kč. Tel.  603 478 836 • Koupím vojenské
a civilní řády a vyznamenání i samotné dekrety
k těmto. Tel. 608420808 • Prodám krabici ply-
šových hraček a panenky barbie nové za
500 Kč. Tel. 739 307 646 • Koupím mosazný
hmoždíř, petrolejovou lampu ozdobá noha stí-
nidlo, svícen víceramenný. Tel. 739 307 646
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Od příštího roku budou v kraji jezdit
další moderní železniční soupravy
Když uzavíral Pardubický kraj smlouvy s želez-
ničními dopravci o zajištění regionální želez-
niční dopravy na 10 let, tak jedním z hlavních
kritérií byla modernizace vozového parku
a zvýšení komfortu cestujících v regionu. 
„Jak v případě Českých drah, tak soukromého
dopravce Leo Express jsme kladli velký důraz
na nasazení moderních vozidel v průběhu uza-
vřené desetileté smlouvy. Již v příštím roce
bude na trať 238 Pardubice – Havlíčkův Brod
nasazeno sedm nových dieselových jednotek,
které doplní dvě stávající jednotky „RegioS-
hark“. Od jízdního řádu 2023/2024 bude
na této trati upraven stávající koncept do-
pravy, budou zavedeny přímé vlaky Pardubice
– Havlíčkův Brod a dojde k navýšení rozsahu
dopravní obslužnosti na této trati,“ řekl ná-
městek hejtmana pro oblast dopravy Michal
Kortyš.
„K sedmi novým jednotkám pro trať 238 budou
pořízeny zánovní motorové vozy řady 841 „Re-

gioSpider“, které cestující již znají z okolí České
Třebové. Pořízeno bude celkem 11 motorových
vozů, které budou v průběhu příštího roku na-
sazeny na tratě 017 z Moravské Třebové
do Dzbelu, 018 z Chocně do Litomyšle, 260
z České Třebové do Letovic a 261 ze Svitav
do Žďárce u Skutče,“ uvedl hejtman Martin Ne-
tolický s tím, že na trati 270 Česká Třebová –
Lanškroun a Česká Třebová – Zábřeh na Mo-
ravě již jezdí čtyři tyto vozy. 
Nové motorové jednotky i vozy budou nízko-
podlažní, vybavené klimatizací, zásuvkami
230V, WiFi, informačním systémem či vaku-
ovou toaletou. Vozidla budou také vybavené
systémem ETCS, který má přinést větší bez-
pečnost na české železnici. Maximální rychlost
u obou typů vozidel je 120 km/h.
Díky nasazení nových vozidel dojde k vyřazení
starých motorových vozů řady 810. Ty nahradí
nově dodávané vozidla a na tratích 015 Přelouč
– Heřmanův Městec a 016 Chrudim – Holice

jednotky řady 814, které cestující znají pod ná-
zvem „Regionova“. Díky této obnově vozidel
budou na většině tratí v Pardubickém kraji na-
sazeny nízkopodlažní vozidla a navýšen bude
také rozsah dopravní obslužnosti, a to při-
bližně o 80 tisíc vlakových kilometrů. Nárůst
výkonů se týká tratí 238 Pardubice – Havlíčkův
Brod a 261 Svitavy – Žďárec u Skutče.

Dominik Barták, Pardubický kraj 

V hledáčku gestapa
– Portmanův tisk
od Petra Bezruče
V květnu 2022 se podařilo Regionálnímu
muzeu v Litomyšli koupit do sbírek další bibli-
ofilii litomyšlského tiskaře a sběratele Josefa
Portmana (1893–1968). Drobné knížky sobě
a přátelům pro radost tiskl ve svém domku
na Záhradi od 20. let 20. století. Znám je však
spíše jako objednavatel maleb od Josefa Vá-
chala, na jehož dílo se dnes do Portmonea
jezdí dívat návštěvníci z celého světa.
Portmanova záliba v literatuře a umění je tak
trochu upozaděna. Nicméně jeho vkus, s kte-
rým vybíral jak autory textů, tak autory ilu-
strací, byl mimořádný. Vytiskl celkem 312
různých titulů. Bibliofilie jsou nazývány také
„krásné knihy“, protože jejich tvůrce kladl
důraz nejen na obsah, ale také na kvalitu pa-
píru, sazby a použitého písma. Nešlo o kvan-
titu, ale o kvalitu. Za druhé světové války se
však Portmanovi jeho záliba v bibliofiliích
zkomplikovala. Veškeré tiskařské lisy byly evi-
dované a každý výtisk bylo nutné ohlásit úřa-
dům.

Jedním z oblíbených autorů byl i Petr Bezruč,
který se ale obával prohlídek gestapa. V roce
1939 u něho totiž při domovní prohlídce nějaké
jeho knihy zabavili. Portman tedy Bezručovi
slíbil, že jeho jméno k titulu neuvede. Nicméně
jak ve svých pamětech uvádí, omylem v tiráži
napsal, že jej vytiskl „Josef Portman v Lito-
myšli“, navíc Preissigovou antikvou, kterou měl
vyjma státní tiskárny jen on. Bál se proto vy-
stopování, a tak knihy zabalil do novin a peč-
livě uschoval, dokonce tak, že na ně sám
zapomněl a nalezl je až roku 1953. Tehdy je te-
prve se svolením Petra Bezruče rozdal mezi
bibliofily a dvě poslal autorovi.
Jednalo se o titul The Smiling Jack: Dvě židle.
Pamflet., který Josef Portman vytiskl na ručním
lisu v roce 1939 v 15 nečíslovaných výtiscích.
Bibliofilie má rozměry 17 x 10,5 cm a je vytiš-
těna na ruční papír již zmíněnou Preissigovou
antikvou. Také ediční značka je práce grafika
Vojtěcha Preissiga. V muzeem zakoupeném
výtisku jsou navíc tužkou psané popisky
od známého pražského antikváře Karla Zinka,
u něhož Portman také dražil a dopisoval si
s ním. Hana Klimešová
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Sociální služby čekají, jak dopadne
další dofinancování od státu
Krajští zastupitelé schválili rozdělení celkové
částky účelových dotací na financování sociál-
ních služeb od státu. Kvůli rozpočtovému pro-
vizoriu státu musel kraj na začátku roku na
sebe převzít závazek ve výši téměř 500 milionů
korun, aby mohl rozdělit dotace na 1. pololetí.
Nyní rozdělil zbývající část. Přesto je více než
zřejmé, že to poskytovatelům sociálních služeb
nebude v současné situaci stačit.
V tomto roce se sociální služby potýkají s
mnoha ekonomickými dopady do svého fungo-
vání. Po období, kdy se musely vyrovnat s tes-
továním na Covid 19, očkováním a náročným
poskytováním sociálních služeb v oblecích a re-
spirátorech, nastala další doba nejistoty v jejich
financování. Razantně vzrostly náklady za ener-
gie i celková míra inflace. I přes navýšení pří-
spěvku na péči do pobytových služeb a změně
úhradové vyhlášky dochází ve službách k znač-
ným nárůstům nákladů například na zajištění

ubytování, stravy nebo dojíždění za klienty u te-
rénních služeb.
„V současné době napjatě čekáme, jak dopadne
jednání o možném dofinancování sociálních
služeb ze strany Ministerstva práce a sociálních
věcí. Je to jediná možnost k zachování stávají-
cích sociálních služeb, protože mnoho z nich
obdrželo jen zhruba 75 procent loňské dotace.
Pokud vše dobře dopadne, jsme připraveni vy-
hlásit další dotační kolo, aby i organizace, které
ve svém požadavku na dotaci postupovaly zod-
povědně a nepředpokládaly takové navýšení
energií a inflace, si mohly upravit požadavky na
dotaci dle skutečných nákladů. I když to bude
administrativně náročné, měli bychom vše stih-
nout tak, aby Zastupitelstvo Pardubického kraje
mohlo rozhodnout o navýšení dotací v září a so-
ciální služby by tak mohly fungovat bez dalších
problémů,“ dodává Pavel Šotola.

Zuzana Nováková, Pardubický kraj

V Pardubicích a v Hlinsku se v průběhu června
sešli zástupci firemního a veřejného sektoru,
aby prostřednictvím Burzy filantropie podpořili
kvalitní neziskové projekty v Pardubickém kraji.
Výsledkem obou burz je více než milion korun,
který pomůže zlepšit nebo rozšířit především
projekty poskytovatelů sociálních služeb
v kraji.  
Společenská odpovědnost firem v Pardubic-
kém kraji se stává přirozenou součástí principů
vztahů k veřejnosti a svému okolí. Stoupající
počet donátorů, který dosáhl na současných
49, je toho důkazem. Samozřejmě jsou mezi
nimi také donátoři z veřejné správy. Velký podíl
na uskutečnění projektů má Pardubický kraj
a města, v jejichž teritoriu se projekty realizují.
Kromě nových donátorů se do Burzy filantro-
pie vrací i dřívější donátoři, jako třeba Pavel
Hrstka z firmy CityZen. „Za deset let od mé
účasti na první chrudimské burze vidím přede-
vším velký posun v profesionálnější prezentaci
neziskovek,“ uvedl staronový donátor.  
„Dobročinný projekt Burza filantropie se koná
v Pardubickém kraji nepřetržitě již 11 let. Za
dobu své existence vynesl díky podpoře doná-
torů přes 15 milionů korun, které našly svůj cíl
v podpoře více než 400 neziskových projektů
v kraji,“ uvedl radní Pardubického kraje Pavel
Šotola, zodpovědný za sociální péči a nezi-
skový sektor. 
Letos se v Pardubickém kraji uskuteční ještě
dvě podzimní Burzy filantropie pro okresy Svi-
tavy a Ústí nad Orlicí. -red-

Téměř 50 donátorů 
z Pardubického kraje pod-
poruje Burzu filantropie

Nevíte kam vyhodit bioodpad?
Zkuste domácí či komunitní kompostér!
Na jeho pořízení můžete čerpat dotaci z městského rozpočtu a ušetřit letos až 1300 Kč.
Ekologický způsob jak se zbavit biodpadu, vhodný pro rodinné domy i zahrádkářskou kolonii.
Výzva platí pro kompostéry pořízené od 1. srpna 2021 
do 31. července 2022 o minimálním objemu 390 litrů 
pro žadatele, kteří jsou vlastníky nebo nájemci pozemku.
Využijte příjmu žádostí o dotaci na MÚ v Litomyšli 
od 1. května do 31. července.
Kompletní podmínky najdete na www.litomysl.cz/ucelove_dotace
Případně vám poradíme na čísle 461 653 364.

m ě s t o  p r o  l i d iOd roku 2009 bylo podpořeno celkem 460 žádostí.

INZERUJTE V LILII!
více na www.litomysl.cz/lilie

Novinka v naší kanceláři: 3D skenování 
nemovitostí a virtuální Home Staging

Litomyšl – pronájem atraktivních obchodních prostor
s výlohou na velmi frekventovaném místě. Prodejní
plocha cca 67 m2 + soc. zázemí. Volné od 1. 9. 2022.
ENB G  č. 1677              Cena: 31 000 Kč/měs. + energie
Svitavy (U Stadionu) – prodej zděného bytu 3+1
(77 m2) s balkonem ve II. NP v osobním vlastnictví.
Nová kuchyňská linka, po renovaci koupelna, podlahy.
Vytápění a ohřev vody vl. plynovým kotlem. ENB G
č. 1685                                                   Cena: Informace v RK
Litomyšl (Pazucha) – prodej pozemků o celkové
výměře 3 391 m2, částečně určených ke stavbě RD. Na-
pojení na elektřinu, veř. vodovod v blízkosti hranice
pozemků, plyn a veřejná kanalizace není. Polosamota.
Č. 1684                                                        Cena: 1 750 000 Kč 
Desná (Podháj) - prodej historicky známého hostince
„Pod hájem“, který zahrnuje lokál s výčepem, sociální
zázemí, posezení na zahradě, ve II.NP - sál s jevištěm
a výčepem. Součástí je RD (3+1), chata k sezónnímu
ubytování.  Pozemky celkem: 6 394 m2. ENB G  
č. 1683                                                       Cena: 6 000 000 Kč 
Dolní Újezd – prodej pozemků o celkové výměře
1964 m2 v blízkosti řeky Desná. Územním plánem za-
řazeno do plochy ZS – zeleň soukromá a vyhrazená. 
č. 1680                                                  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: 3 950 000 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                                                         Cena: 4 750 000 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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Ukrajinská erbovní symbolika na náhrobku
plukovníka M. F. Frolova
Hrubě opracovaný pískov-
cový náhrobek hrobu
č. XI/113 na litomyšlském
hřbitově s ostatky ukrajin-
ského emigranta, donského
kozáka plukovníka Michaila
Fedoroviče Frolova (1897–
1930) doplňuje – vedle ná-
hrobních desek s nápisy
v ukrajinském písmu a la-
tince a fotografie mladého
muže na keramickém (resp.
porcelánovém) oválném
medailonu – též ukrajinská
erbovní symbolika. Jedná se
o rovný  tlapatý  kříž  umístěný  v horní  partii
náhrobku, který byl dle některých heraldiků
a vexilologů běžně užíván na praporech černi-
govské a starodubské kozácké setniny (sotni)
již v 16. a 17. století a později na praporech, jímž
se prezentovalo Kozácké černomořské vojsko.
Pod křížem vlevo shledáváme malý znak (mali
Deržavnij gerb) Ukrajiny, tj. na „gotickém“ štítě
trojzubec (tryzub – odznak, resp. erbovní figura
kyjevských Rurikovců). Blason malého znaku
Ukrajiny včetně tinktur zní: zlatý trojzubec (try-
zub) na modrém poli, /okraj štítu bývá někdy
zlatě lemován/. Třeba poznamenat, že v er-
bovní figuře – trojzubci – byly skryty iniciály
UVV (tj. Ukrajina Vladimíra Velikého /958-1015/
- tedy Kyjevská Rus). Pod křížem na náhrobku
vpravo vidíme znak Vševelikého vojska do-
nského (Vsevelikogo vojska donskogo) -

na „gotickém“ štítě jelen
prostřelený šípem. Blason
znaku Vševelikého vojska
donského včetně tinktur zní:
stříbrný jelen se zlatými pa-
rohy probodený zlatým
šípem na modrém poli.
(Dlužno dodat, že každé ko-
zácké vojsko, tj. Donské,
Kubáňské, Těrecké, Astra-
chaňské, Uralské, Oren-
burgské a Kalmycké, se pre-
zentovalo vlastní erbovní
symbolikou – tedy vlastním
znakem.) Je třeba ještě po-

znamenat, že ukrajinské národní symboly do-
plňuje vedle znaku Ukrajiny modrožlutá vlajka
symbolizující modrou oblohu nad žlutým (zla-
tým) obilím. Dalším historickým vexilologickým
ukrajinským symbolem užívaným Organizací
ukrajinských nacionalistů (viz Organizacia
ukrajinskich nacionalistov) - OUN byl ještě čer-
venočerný prapor symbolizující krev na černé
zemi. Tak zvaný velký znak Ukrajiny je v sou-
časné době znám pouze v návrhu; vedle znaku
trojzubce svatého Vladimíra I. Velikého, který je
ústředním motivem, obsahuje rovněž dva ští-
tonoše, a to heraldicky vpravo haličského lva,
vlevo pak záporožského mušketýra. Nad štítem
shledáváme knížecí věnec, pod štítem stuhu
v národních barvách a pšeničné klasy spojené
s plodem kaliny.
V souvislosti se znakem Ukrajiny byla zmíněna

Ukrajina Vladimíra Velikého (958-1015), resp.
Kyjevská Rus. Zde je třeba uvést, že zakladateli
tohoto státního útvaru byli Vikingové (Varja-
gové) včele s vládnoucím rodem Rurikovců. Vi-
kingové (Normani) expandovali nejen na západ
(Island, Grónsko, Severní Amerika) a jih (Britské
ostrovy, západní Francie /Normandie/ až po Si-
cílii), ale i na východ, kde ovládali pás území sa-
hající od Pobaltí až k Černému a Kaspickému
moři a stali se tak zakladateli nejstaršího státu
na území širé (též vší) Rusi – tedy Kyjevské Rusi.
Dynastie Rurikovců vládla na území vší Rusi až
do roku 1610 a jejím nejznámějším představite-
lem byl moskevský velkokníže, resp. car vší Rusi
Ivan IV. Hrozný (1530–1584). Dlužno dodat, že
se k dynastii Rurikovců hlásila i ruská carevna
pruského původu Kateřina II. Veliká (1729-1796).
Poslední ruský car Mikuláš II. (1868-1918) již ná-
ležel k dynastii Romanovců.   Oldřich Pakosta

v Litomyšli a okolí. Nabízí venčení, 
krmení, hlídání pejsků, kočiček 
a dalších drobných domácích 
zvířat v jejich domácím prostředí.
Více info na tel: 605 352 567

Nově vzniklá služba

pro majitele 
domácích 
mazlíčků
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Pireo – Škola tenisu a windsurfingu oslavila 30 let
Naše motto před konáním tenis-windsurf-SUP
show bylo: „Stále nás to baví, hrajeme a surfu-
jeme 30 let s Vámi“.
Právě v tomto duchu, ale i s notnou dávkou hu-
moru se odehrávalo vystoupení všech účinku-
jících. Když jsme připravovali scénář, zjistili
jsme, že nedávno navštívil Prahu Mel Gibson.
Hned přišel nápad, že bychom na tenisovou ex-
hibici na kurt u Velkého Košíře mohli v rámci
oslavy pozvat Björna Borga, Ivana Lendla, Rafu
Nadala a Radka Štěpánka. Přestože se s někte-
rými hráči znám, vyhodnotili jsme, že bychom
se za jejich pozvání nedoplatili. Jsme nyní rádi,
že v této době ufinancujeme vybavení pro ko-
nání dalších kurzů a kempů. Nastoupila tedy
pomoc paní Mádrové z kostymérny Barrandov,
šikovné ruce Jany Saqui Kupské a invence sa-
motných hráčů. Do týdne jsme měli hráče á la
Björna Borga – hrál Stanislav Brůna, Ivana
Lendla – hrál Pavel Saqua st., Radka Štěpánka
– hrál Jiří Konyvka a Rafu Nadala – hrál Pavel
Saqua ml. Protože se podíleli na týmové spolu-
práci, pobavení diváků a navození úsměvu
na tvářích, chci jim touto cestou poděkovat za
neopakovatelné zážitky při přípravě i při samot-
ném vystoupení. Druhou pohnutkou volby vý-
běru těchto legendárních hráčů bylo zjištění, že
mládež i ze sportovního prostředí nenachází
odpověď na to, kdo byl Borg, Lendl a kupodivu
i Štěpánek. Proto jsme se pokusili touto cestou
připomenout tenisové legendy a šířit tenisovou
osvětu. K humorně laděnému exhibičnímu
utkání tedy nastoupil náš Lendl – Štěpánek
proti Borg – Nadal. V krátkých medailonech mo-
derátor připomenul nejen jejich tenisové úspě-

chy, ale i to, jakou cestou prošli, a tak připravili
podmínky pro současné světové hráče. Hlav-
ním rozhodčím utkání byl fyzioterapeut Petr
Fila v hokejovém dresu. Při střídání mezi gemy
stíhal hráče i masírovat kvalitní paličkou
na maso. Hrálo se raketou bez výpletu a hráči
předvedli i jiné oblíbené tenis show kousky.
Mezi čtyřhrou a dvouhrami, jak už to na turna-
jích a exhibicích bývá zvykem, zaznělo podě-
kování bývalým trenérům a hráčům Přemyslu
Jáněmu, Ladislavu Šestákovi a Jiřímu Nespě-
chalovi. Hráči exhibice pak sehráli i krátké
dvouhry, přičemž některé z nich končily prv-
ními remízami v historii tenisu.
Ve druhé části programu u vody diváci zhlédli
vystoupení dětí na balančních prvcích, stoj
na hlavě stereo na dvou paddleboardech
a další. Program gradoval salty na SUP na vodě,
surf triky, jízdou na kole pozadu a v samotném
závěru nechyběla pro odlehčení ani záchranná
akce pobřežní hlídky s Bjůkenenem. 

Děkujeme těm rodičům, kteří přišli své děti
na vystoupení podpořit.
Oslavu a sportovní setkání obohatili svojí náv-
štěvou také bývalá mistryně ČR v plavání Milo-
slava Saquová, Miss Earth Monika Leová, místo-
starosta Radomil Kašpar a bývalý atašé OSN pro
lidská práva a práva žen Dušan Palkovič.
Všem, kdo se podíleli na přípravě akce, dobré
náladě a zejména oslavě sportu v podání dětí
a dospělých, děkuji. Pro vás, kteří jste nemohli
být 4.6. s námi, bude videozáznam z akce umís-
těn na stránkách www.pireo.info   Pavel Saqua
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Motokros: Bartoš chce pro Orion vybojovat Hattrick!
Druhým podnikem pokračoval 29. května mo-
tokrosový republikový šampionát v jihočeské
Kaplici. Zdejší dráha je extrémně náročná,
a proto závodníky dokonale prověří - chyby ne-
odpouští. Letos opět řádí ve veteránské části
zkušený borec Orion Racing Teamu Petr Bartoš
(viz foto), který přesvědčivě vyhrál obě své
jízdy a kráčí za třetím titulem v řadě. V nejsil-
nější skupině MX1 v Kaplici nenašel vážného
soupeře exmistr světa motokrosu družstev
Němec Max Nagl jedoucí za český Haas Ra-
cing. Velkou a překvapivou radost nám dělá
nová letošní posila ze Slovenska Pavol Repčák.
I při druhém dějství mistrovství se prosadil

na bednu, konkrétně Palo bral na jihu Čech
bronz – průběžně je stále na pěkném druhém
místě za suverénním Naglem, Bartoš je pat-
náctý. V kubatuře MX2 stále hledá formu z loň-
ska Petr Rathouský, po vážném zranění z kraje
roku se rozjíždí, ale i tady ho v druhé rundě za-
stavil znovu pád a bylo vymalováno, neboť
v první rozjížďce skončil na nadějné páté pří-
čce. Přes tyto problémy se Rathouský musí do-
stat, další šanci na zlepšení bude mít 10.
července, kdy šampionát pokračuje třetím
dílem na dráze v Kramolíně u Nepomuku.

Petr Kovář, Manažer Orion Racing Team
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Fotbalové přípravky zažily zdařilý závěr sezóny
V sobotu 4. 6. se v Lázních Bohdaneč uskuteč-
nilo finále krajské soutěže starších přípravek U11
o pohár předsedy OFS.
Tým TJ Jiskry Litomyšle ve skupině A postupně
uhrál se svými soupeři následující výsledky: Lit
– Nemošice 0:2, Lit – Holice 1:0, Lit – Přelovice
2:0, Lit – Staré Hradiště 2:0, Lit – Slatiňany 1:0
a z druhého místa postoupil do boje o medaile.
Na cestě do finále jsme narazili na domácí tým
Lázní Bohdaneč ze skupiny B. Utkání skončilo
v základním hracím čase remízou 1:1, a tak došlo
na penaltový rozstřel. V něm lázeňský soupeř
proměnil o jeden pokutový kop více a na nás
zbyl souboj o třetí místo. 
V duelu s Přeloučí o bronzové medaile jsme
v herní patnáctiminutovce měli o trochu více
ze hry, ale nakonec se zápas po výsledku 1:1

opět rozhodoval až v penaltách. Ani tentokrát
se v penaltové loterii nepřiklonila štěstěna
na naši stranu a utkání jsme opět smolně pro-
hráli na penalty.
Z Bohdanče si po výborném výkonu všech
hráčů odvážíme nepopulární bramboru. Zlato
z finálového turnaje zcela zaslouženě putuje
do Nemošic, stříbro pak zůstává domácí Boh-
danči a bronzové medaile náleží Přelouči.
Naši hráči si určitě zaslouží velké uznání a poch-
valu za své výkony, které předváděli v průběhu
celé jarní sezóny, škoda jen, že jim to na závě-
rečném turnaji necinklo. Letos tomu chybělo
opravdu málo.
Tentýž den odehráli své finále krajské soutěže
i kluci z mladší přípravky U9. To se uskutečnilo
v Třemošnicích a skupinová fáze přinesla tyto

výsledky: Lit – Přelouč 7:3, Lit –
Staré Hradiště 0:4, Lit – Dašice 4:1,
Lit – Slatiňany 4:0. Ty znamenaly 2.
místo a postup do semifinále proti
Dolnímu Újezdu. To začalo z naší
strany velmi dobře a rychle jsme
vedli 3:0. Pro do té doby neporaže-
ného soupeře to však znamenalo
jen probuzení a postupně přebral
otěže zápasu, který otočil na koneč-
ných 3:6. V zápase o 3. místo jsem
se utkali s Nemošicemi. Tentokrát
jsme vybojovaný náskok uhájili
a po konečném hvizdu jsme tak
mohli slavit vítězství 2:1 a hlavně
zisk 3. místa.  
Tento úspěch je zadostiučiněním za
celou uplynulou sezónou a všichni

kluci za předvedené výkony zaslouží velkou
pochvalu. 
Již 2. sezonu v řadě navštěvuje kategorii mladší
přípravky kolem 30 dětí. Aby kluci a holky sbírali
potřebnou zápasovou praxi, je mimo krajskou
soutěž přihlášená i soutěž okresní. Ta měla své
finále 10. 6. v Čisté. Ve skupině zde kluci uhráli
následující výsledky: Lit – Horní Újezd/Morašice
1:1, Lit – Pomezí 0:4, Lit – Dlouhá Loučka 5:1, Lit
– Bystré 1:6. Ty znamenaly 3. místo, které nás
zařadilo do boje o celkové 5. místo v turnaji. Zde
jsme vyzvali tým z Březové nad Svitavou. Zápas
se přeléval z jedné strany na druhou. Tuto vy-
rovnanou bitvu jsme nakonec bohužel prohráli
4:5 a museli jsme se spokojit s 6. příčkou.
Obě kategorie přípravek (U11 a U9) se rozloučily
s uplynulou sezónou tradičním utkáním s rodiči.
Ti měli nově možnost také okusit tréninkovou
jednotku vedle svých dětí. Malí fotbalisté se
také sešli na Primátorské hrázi, kde od provo-
zovatelů dostali možnost potrénovat přesnost
na místním Fotbal Parku a posedět u ohniště. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu
a sponzorům, ale také všem dětem, rodičům
a trenérům, kterým za poslední roky přirostl fot-
bal tolik k srdci. Musíme se také rozloučit a po-
děkovat odcházejícímu ročníku 2011, který
od nové sezóny posílí mladší žáky – U13.  
Za kategorii starší přípravky U11 – Antonín Hlou-
šek, za kategorii mladší přípravky U9 – Jan Čer-
venka. Jan Červenka, foto: Eva Stříteská

Ready Kirken, basketbal i burgery,
to je Adfors Basket Street Fest
Pokud máte rádi dobrou muziku, dobré jídlo
nebo sport anebo všechno dohromady, tak
právě pro vás je připravena akce s názvem Ad-
fors Basket Street Fest. Tento festival proběhne
v polovině července v Litomyšli v horní části
Smetanova náměstí. Jeho hlavní část bude v so-
botu 16. července, přičemž ještě celou neděli 17.
července bude v běhu Burger Street Festival.
V sobotu si kromě výborných burgerů a dalšího
dobrého jídla můžete užít také Mistrovství ČR
mužů i žen v basketbalu 3x3, které se bude hrát
na 4 kurtech instalovaných kolem morového
sloupu. Pokud by nám počasí hodně nepřálo
a mělo celý den pršet, tak by turnaj proběhl
na zimním stadionu.
K dobrému jídlu patří také dobrá muzika a té si
užijete dostatek po skončení basketbalového
turnaje. Od 17.30 vystoupí Duo Verona a těšit se
můžete nejenom na jejich největší hity, mezi
které se řadí singly Náhodou, Nejsi sám či Ztra-

cená bloudím. Headlinerem festivalu bude ka-
pela Ready Kirken, která zahraje od 19:15, a asi
se nenajde nikdo, kdo by neznal skladby Zejtra
mám, Černý brejle, Poslední dobou, 1+1 či Kra-
sohled. Celý večer pak od 21:00 uzavře místní
oblíbená kapela Machos Burritos. Těšit se tak
můžete na opravdu vydatnou a kvalitní porci
zábavy.

Víkendový program:
Sobota 16. 7. 2022
10:00 – 23:00 Burger Street Festival
10:00 – 16:00 Mistrovství ČR v basketbalu 3x3
17:30 koncert kapely Verona
19:15 koncert kapely Ready Kirken
21:00 koncert kapely Machos Burritos
Neděle 17. 7. 2022
10:00 – 20:00 Burger Street Festival

Vstup je zdarma, ovšem akce má i charitativní
rozměr, neboť na náměstí se bude pohybovat
maskot Poky s pokladničkou, do které můžete
přispět. Pomůžete tím nemocné Anielce, stejně
jako například zakoupením dobrolimonády ve
stánku Nadačního fondu Manželů Pokorných.
Nabídka programu je tedy velmi pestrá a zajisté
si vybere každý. V sobotu bude na náměstí
umístěna také relax zóna s lehátky a sedacími
pytli a proběhne doprovodný program pro děti.
Určitě se vyplatí zůstat o víkendu 16. - 17. čer-
vence v Litomyšli a navštívit Adfors Basket
Street Fest.
Více na webu street-fest.bklitomysl.cz.

Martin Šorf

Zlato pro Melánii
Zvěřinovou,
Barboru Kuncovou
a Jakuba Smetanu 
První červnový víkend patřil v českotřebovském
bazénu plaveckému sportu krajské úrovně. Do-
staveníčko si zde dali závodníci starší 12 let
z celých východních Čech.
Celkem se krajského přeboru zúčastnilo 215
plavců z 22 klubů. Plavecký klub Litomyšl se
s 18 plavci zařadil mezi tři nejpočetnější vý-
pravy. Kromě početného zastoupení ve startov-
ním poli jsme měli i početné zastoupení
na stupních vítězů, kdy se celkové číslo cenných
kovů zastavilo na počtu 18.
Přeborníky kraje se stali: Melánie Zvěřinová
(50m kraul, 100m kraul, 200m kraul, 100m po-
lohový závod, 200m polohový závod, 100m
prsa a 200m prsa), Barbora Kuncová (200m
motýl) a Jakub Smetana (200m motýl).
Stříbrné a bronzové medaile si vyplavali: Ema
Mrkvičková, Vojtěch Drahoš, Matyáš Jandík,
Jakub Macek a Lukáš Drahoš.

PK Litomyšl, www.pklitomysl.cz
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Nabízíme:

• Možnost uložení zeminy, asfaltu, betonu a cihel

v recyklačním středisku

• Možnost přistavení kontejnerů včetně odvozu

do recyklačního střediska Tramon

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

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

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

• Možnost prodeje písku

• Možnost deponie pro stavební firmy (neomezené množství)

• Recyklace inertního odpadu

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

• Možnost drcení a třídění na strojích POWERSCREEN
H6203R – H Range Screen, Premiertrak 400X – mobilní drtící zařízení
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Atletické okénko
V červnu zdárně proběhla soutěžní kola
ve všech přihlášených kategoriích. Nejmladší
atleti přípravky soutěžili ve Vysokém Mýtě
a v Litomyšli.
Naši skupinu vyhrálo družstvo Vysokého Mýta,
na druhém místě skončila děvčata z Litomyšle
a chlapci z Chocně, na třetím místě potom žáci
Litomyšle a Slatiňan. Ve čtyřboji dosáhli nejlep-
ších výkonů z našich Sotona, Brýdl, z děvčat
Němcová, Havranová. Počty  dětí v přípravce
rostou, věnují se všestrannosti a ti nejlepší zí-
skávají možnost startovat i v kategorii mladšího
žactva. Mladší žactvo ve Svitavách soutěžilo
ve štafetových bězích. Pro startující to byla zá-
bavná novinka. Chlapecké štafety obsadily 2.
místo, děvčata doběhla jako třetí. I když nás
ještě čeká poslední kolo v Ústí, obě kategorie
patrně postoupí do podzimního krajského fi-
nále. Starší žáci obsadili 2. místo za družstvem
ŠAK Pardubice, před 3. Chrudimí. Žákyně skon-
čily páté. Nejlepší výkony: Voříšek (koule 14,71,
disk 52,39), Šafář (oštěp 52,50), Brychta (60 m
7,90), Peřinová (kladivo 36,57), Nováková (26,52
disk), Kotyzová (dálka 508), Vysoká (výška 154).
Společné družstvo juniorek a dorostenek obsa-
dilo v malém počtu rovněž 5. místo ve společ-
ném krajském přeboru. Děvčata hostují ještě za
ženy Svitav v kraj. přeboru, kde tomuto druž-
stvu dopomohla k pěknému 2. místu.
Své disciplíny vyhrály Suchánková (800
2:25,75), Kladivová (oštěp 34,54), Tomšů byla
v oštěpu druhá (32,76). Muži v druholigové sou-
těži v N. Městě nad Metují obsadili 2.místo za
Trutnovem a po třech kolech soutěž vedou.
Baar vyhrál 110 m překážek (15,48) a trojskok
(13,03), Dočkal (1500 m 3:58,06), Kozák T.
(koule14,64), Kozák V. (oštěp 64,40). Srpnové
kolo uvidíme v Litomyšli.
Mistrovství republiky ve víceboji v pražském
Edenu se zúčastnil J. Jirout, druhý soutěžní den
pro zranění nedokončil. Na mistrovství do Os-
travy pojede také K. Suchánková (stýpl). Me-
daile z Rumburka, kde se konalo mistrovství
veteránů, přivezli i Strnad a D. Novotný.
Na olympiádu mládeže do Olomouce byli Par-
dubickým krajem nominováni žáci Voříšek, Gult,
Kotyzová. Petr Jonáš

Fotbalisté Jiskry se stali vicemistry
krajského přeboru
Největší úspěch v novodobých dějinách lito-
myšlského fotbalového klubu! Naposledy v po-
lovině devadesátých let bojovalo mužstvo Jiskry
tak vysoko jako letos. Konečné druhé místo
a zisk 60 bodů v nejvyšší fotbalové soutěži Par-
dubického kraje, to jsou vynikající výsledky, za
které si tým trenéra Romana Pražáka zaslouží
absolutorium.
V konečném pořadí předstihla Jiskru pouze ví-
tězná Chrudim B, a to o jediný bod, přičemž
o tom, jak celá soutěž dopadne, nebylo jasno
do posledního kola. Teprve po remíze ve Svita-
vách se naděje na senzační prvenství definitivně
rozplynula, ale i stříbrná příčka je perfektní.
Známý sportovní slogan „Tak jsme druzí, no
a co…,“  je v tomhle případě zcela na místě.
Ono to totiž na začátku jara vůbec tak skvěle ne-
vypadalo. V prvních třech zápasech po zimní
přestávce Jiskra ani jednou neskórovala, všechny
prohrála a nulový zisk při brankovém poměru 0:8
ze všeho nejvíce naznačoval, že následovat bude
sesun do spodní poloviny tabulky. Teprve
na čtvrtý jarní pokus se povedlo zvítězit, kon-
krétně 3:1 nad Heřmanovým Městcem, a začalo
se přece jenom pozvolna blýskat na lepší časy.
Ta pravá jízda, která skončila těsně pod nejvyš-
ším stupínkem, však odstartovala v neděli 24.
dubna výhrou 2:0 na hřišti kvalitních Pardubi-
ček. A potom to šlo ráz na ráz. Česká Třebová
4:0, Choceň 3:1, Proseč 1:0, Luže 4:0, Rohovlá-

dova Bělá 6:0, Horní Ředice 1:0, Lanškroun 3:2.
Suma sumárum, osm vítězných utkání v řadě
za sebou, to fotbalový fanoušek v Litomyšli
hodně dlouho nezažil. A zejména poslední dvě
uvedená vystoupení stojí za pozornost, vždyť
Horní Ředice po podzimu vedly tabulku a z Lan-
škrouna si Jiskra v listopadu vezla „pětku“. Od-
plata byla sladká…
Jak už bylo řečeno, nakonec to sice s útokem
na příčku nejvyšší nevyšlo, protože závěrečné
derby ve Svitavách skončilo smírně a chrudim-
ské béčko si tak o den později mohlo dovolit
svoji derniéru „vypustit“, protože o nejtěsnější
náskok nemohlo přijít, ale i tak je pohled na ko-
nečnou tabulku krajského přeboru nevídaný.
Stejně jako třeba ta skutečnost, že litomyšlský
celek se může chlubit nejlepší obranou v sou-
těži, inkasoval jen 31 branek ve 30 střetnutích.
Hlavní devízou Jiskry bylo kolektivní pojetí jak
v útoku, tak v obraně. Tým se neopíral o jed-
noho či dva střelecky produktivní hráče, naopak
gólovou zátěž dokázal rozložit mezi větší počet
fotbalistů (nejlepším střelcem sezony se s 11
brankami stal Ladislav Severa). Za to všechno
se dočkal odměny v podobě výborného umís-
tění a rostoucího respektu mezi ostatními
účastníky krajského přeboru. Lze si jen přát, aby
na tyto výsledky navázal také v ročníku příštím,
který odstartuje zkraje srpna.
Ještě slovo o dalších družstvech litomyšlského
klubu. Dorostenci ve společném celku se Soko-
lem Dolní Újezdu prošli během sezony v kraj-
ském přeboru několika výkonnostními „vlnami“.
Druhá polovina jara jim vyšla a výsledné osmé
místo, tedy pozice v horní polovině tabulky silně
obsazené soutěže, je více než lichotivé. Starší
žáci si po podzimu brousili zuby na prvenství
v okresním přeboru, ovšem na jaře prohráli
na hřištích všech svých největších konkurentů,
takže nakonec brali nepopulární čtvrté místo.
Mladší žáci bojovali o prvenství v nadstavbové
skupině své okresní soutěže, nakonec byli druzí
jen vinou horšího skóre za rivaly z Jaroměřic.

Text a foto: Radek Halva

Plavecká škola Ráček Litomyšl
Plavecká škola Litomyšl pracovala v letošním
školním roce na plné obrátky. Snažili jsme se
dohonit dva nešťastné roky bez řádného pla-
vání žáků škol a dětí z odpoledních kurzů. Na-
hrazovalo se i povinné plavání. Jsme unaveni,
ale spokojeni, že se nám podařilo odučit vše slí-
bené, ač jsme bojovali s nedostatkem perso-
nálu a zdravotními potížemi. I ve zkrácených
kurzech na 5 lekcí jsme se snažili předat dětem
maximum. Přesto musíme konstatovat, že
s plaveckými dovednostmi a zkušenostmi dětí
to není nejlepší. Dva roky uzavřených bazénů
byla dlouhá doba a ještě bude chvíli trvat, než
opět děti získají jistotu, respekt a určitou pokoru
k vodě. Máme velkou prosbu na rodiče – nene-
chávejte děti u vody bez dozoru ani na okamžik,
nespoléhejte na různé nafukovací plavecké po-
můcky – pomůcka může snadno prasknout,
z nafukovacích kruhů může dítě vypadnout
nebo se převrhnout. Tonutí může přivodit bo-
hužel velmi rychlou a tichou smrt. Velkým rizi-
kem pro neplavce jsou domácí bazény, nádrže,
přehrady, rybníky, lomy, ale i přeplněné plo-
várny. Pokud není dítě dobrý plavec (neuplave
bez únavy více než 200 m), nedovolte dětem
plavat na hloubce, kde nevystačí. Věnujte

dětem, prosím, neustálou pozornost a učte je
plavat i vy, nevadí, že to nebude technicky do-
konalé, věnujte jim váš čas. O následné dola-
dění techniky se rádi postaráme v kurzech
plavání u nás na bazénu. Od srpna budeme při-
jímat přihlášky na nový školní rok a tvořit nové
skupiny batolat od 6 měsíců věku dítěte, rodičů
s dětmi od 3 let, plavání hrou cca od 6 let, zdo-
konalovací kurzy plavání pro děti, mládež i do-
spělé. Pokud budete mít zájem s námi plavat,
sledujte, prosím, naše stránky www.bazen-lito-
mysl.cz. Přihlášky a informace ke kurzům naší
PŠ najdete v aktualitách krytého bazénu začát-
kem srpna 2022. Snažíme se děti naučit – mít
vodu rád, otužovat se, umět se ve vodě bez-
pečně pohybovat, mít zdravý respekt z vody,
odstranit případný strach, plavat technicky
správně a zdravě, získat fyzickou i psychickou
odolnost, kondici a vytrvalost a především vy-
budovat celoživotní hezký vztah k plavání.
Tímto zároveň děkuji svým kolegům instrukto-
rům v plavecké škole za spolupráci a dobře od-
vedenou práci. Vám všem přejeme hezké léto
a spoustu příjemných chvil nejen u vody.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl

Příměstský letní
tábor PŠ Litomyšl
Plavecká škola Litomyšl opět připravila příměst-
ský letní tábor pro děti od 7 let (ukončená 1.
třída) a mládež do 15 let v termínech 11. 7. – 15.
7. 2022 a 1. 8. – 5. 8. 2022. Tábory začínají v 8 h
a končí v 16 h. Program bude sestaven z výuky
plavání, sportovních aktivit, poznávání přírody,
turistiky. Plavecká výuka bude probíhat dle po-
časí v solárně přihřívaných bazénech na plo-
várně nebo v krytém bazénu. Plánujeme
i zařazení prvků triatlonu (je třeba seřízené
a bezpečné vlastní kolo a přilbu). Rádi bychom
většinu času s dětmi strávili v přírodě. Při špat-
ném počasí je možné využít krytý bazén, za-
krytý zimní stadion s plochou pro in-line
bruslení (na vlastních bruslích) a sportovní halu.
Obědy budou zajištěny. Děti je třeba vybavit do-
polední a odpolední svačinkou a pitím na celý
den. Cena tábora činí 2 500,- Kč (obědy, mate-
riál na soutěže, odměny, jízdné, vstupné...). Na-
bízíme poslední volná místa na červenec
a případně i zápis do náhradníků. V případě
zájmu se co nejdříve ozvěte na e-mail: plavec-
kaskola@mslit.cz.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl
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EuroNASCAR -
Doubek opět 
na bedně!
Na legendární britské dráze Brands Hatch se
o víkendu 11. – 12. června konal druhý podnik ev-
ropské části Nascar, tentokráte pod názvem
American Speedfest. Závod si nenechalo ujít
na 60 tisíc příznivců tohoto automobilového
sportu a na trati byl hodně vidět český zástupce
Martin Doubek (Orion Racing, Ford Mustang/
Hendriks Motosport).
Nejprve byl Doubek 2x čtvrtý ve skupině Euro-
Nascar 2 v hlavní třídě EuroNascar Pro dojel
v sobotu čtvrtý, no a druhý den Martinovo sna-
žení dalo dokonce bednu - konkrétně bronzo-
vou pozici, což je jeho nejlepší životní výsledek
v této prestižní kategorii. Další klání evropské
série Nascar bude 9. – 10. července v Itálii.

Petr Kovář, Manažer Orion Racing Team

100. výročí atletiky v Litomyšli
Oslava významného výročí
není pouze setkání bývalých
atletů s přátelským poseze-
ním a vzpomínání spojené
s potřásáním rukou se svými
vrstevníky. Předchází tomu
dlouhodobé shromažďování
statistických údajů, třídění
dokumentů a ročenek, se-
stavení dlouhodobých tabu-
lek a rekordů, snaha o soupis
všech atletů a atletek z vý-
sledků závodů od roku 1922,
vyhledání všech výsledků
družstev i úspěchů jednot-
livců na krajské, republikové
i mezinárodní úrovni od roku
1926.Tak byl sestaven sbor-
ník ke 100 letům atletiky
v Litomyšli. Hlavní zásluhu
na jeho vzniku i celých oslav má J. Kubíček,
na sepsání kompletní historie klubu se podílel
i Mgr. O. Pakosta. Sborník obsahuje názvy od-
dílu v minulosti, jména předsedů, sportoviště
atletů, přehled tradičních závodů, fotodoku-
mentaci (více než 200 fotografií) z celého ob-

dobí trvání klubu i vzpomínky
atletů. Další úsilí je věnováno
organizačnímu i materiál-
nímu zajištění celé akce.
Termín pořádání setkání ge-
nerací byl spojen s tradičními
závody Velké ceny města
Litomyšle, pořádanými jako
letní atletický mítink první
srpnovou sobotu, tj. 6.srpna
2022 na stadionu. Po dopo-
ledních závodech pro děti
proběhne Velká cena za
účasti předních závodníků
z ČR. Pro přítomné bude za-
jištěno občerstvení i místo
k posezení pod stany. Pa-
mětní medaile budou před-
ávat významné osobnosti
české atletiky J. Kratochví-

lová, Z. Šilhavá i další, za účasti senátora M.
Kortyše a starosty města D. Brýdla.
Výročí nám připomene i červencový 70. lito-
myšlský Jandíkův šestiboj a srpnové kolo 2. ligy
mužů i žen v Litomyšli.

Petr Jonáš

Plavci z Litomyšle
úspěšní na
mistrovství ČR
V termínu 18. - 19. dubna 2022 se uskutečnilo
v chomutovském bazénu Letní mistrovství
České republiky mladších žáků. Melánie Zvěři-
nová vybojovala v silné konkurenci 212 plavců
z 91 klubů ČR tři bronzové medaile. Na všech
tratích dokázala výrazně posunout osobní re-
kordy. 100 volný způsob 01:02,86, 100 motýlek
01:13,90  bronz, 50 volný způsob 00:28,70
bronz. Vojtěch Drahoš plaval 50 volný způsob
00:29,14 páté místo, 100 volný způsob 01:05,49
šesté místo. Plavcům děkujme za vzornou re-
prezentaci klubu. 
Chceš plavat jako Melánie? Otvíráme přihlášky
pro nové členy www.pklitomysl.cz

Karel Jandík  

Karatisté z Litomyšle uspěli
na důležitých soutěžích
Na konci května se konaly hned dvě významné
soutěže v karate, do nichž výrazným způso-
bem promluvili i závodníci litomyšlského
oddílu. Tou první bylo druhé kolo národního
poháru v Pardubicích, přičemž právě národní
poháry jsou nominačními turnaji na mistrov-
ství republiky a je zde vždy obrovská konku-
rence těch nejlepších karatistů z celého Česka.
Z oddílu Karate-do Litomyšl se zúčastnili Alex
Šimák, Kristián Kučera a Vašek Chaloupka.
Alex nastoupil jen v kata, kvůli nedávnému
zranění mu trenér nedovolil startovat v kumite
(zápas). Mladý závodník startující mezi doros-
tenci ovšem předvedl velice slušný výkon a po-
stupně prošel několika koly až do finálové
osmičky, kde skončil těsně pod stupni vítězů!
Kristián Kučera nastoupil ve stejné věkové ka-
tegorii v kumite, ovšem ač podal dobrý výkon,
vypadl v prvním kole. I to ke karate patří a zá-
vodníci se musejí naučit přijímat porážky.
To lépe si vedl Vašek Chaloupka, jenž v kumite

mužů do 84 kg na svých teprve třetích závo-
dech vybojoval pěkné 5. místo.
Druhou soutěží, která v květnu probíhala za
naší účasti, bylo mistrovství ČR SKIF. V karate
je několik federací a SKIF sdružuje oddíly, které
cvičí styl zvaný Shotokan, mezi něž patří i ten
litomyšlský. Dvojici Alex Šimák a Vašek Cha-
loupka tentokráte doplnili Květa a Honza Ra-
mešovi. Alex stále ještě nemohl nastoupit
v kumite, a tak cvičil pouze kata. Tentokráte
mu chyběla kapička štěstí, ale i tak se v po-
četné konkurenci prosadil a obsadil 11. místo.
Vašek Chaloupka po slušném výkonu v kumite
+75 kg vybojoval opět 5. místo.
Na závěr přišly dvě, vlastně tedy tři zlaté perly.
Jan Rameš v kategorii kata muži do 50 let
svým výkonem předčil všechny soupeře
a po vyhraném vyřazovacím kole postoupil
do finále, kde bral zlato. Květa Ramešová je
ostřílená závodnice a je moc fajn, že se před
několika lety vrátila ke cvičení do oddílu, kde
začínala a dlouhé roky působila jako žákyně,
dorostenka a juniorka… Na této soutěži starto-
vala v kategorii žen do 50 let, a to jak v kata,
tak i kumite. V kata podala naprosto suverénní
výkon, když nejenže zacvičila technicky více
než dobře, ale na rozdíl od soupeřek i dyna-
micky, a tak zaslouženě brala zlato a obhájila
svůj loňský titul! Z kumite měl trenér trošku
větší trochu obavy, přeci jen se Květa více za-
měřuje na katy, ale hned po prvních vteřinách
se obavy rozplynuly. Litomyšlská závodnice
svým nasazením a dynamikou soupeřky úplně
převálcovala a došla až ke druhému zlatu
a dalšímu titulu mistryně republiky SKIF.

Jiří Smékal


