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Je čas na druhý poločas 
Toulovcových prázdninových pátků! 

Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a nás už na Toulovcově náměstí čekají poslední
čtyři pohádkové Pátky. Srpnové Pátky zahájíme pohádkou O chytré kmotře lišce, kterou nám
bude vypravovat oblíbené divadlo Andromeda.

Sport, ekologie 
i pedagogika - město
ocení čtyři osobnosti

skupinou Etc, Framus 5 či Kukulín. V akustické
sestavě se zpěvákem, klávesistou, kytaristou
Ondřejem Fenclem a fenomenálním hráčem
na keltskou harfu Seanem Barrym, představí
matador českých bigbítových houslí průlet
vším, čím je a byl. Přijďte si poslechnout a za-
zpívat písně od proslulých českých interpretů
v podání špičkových muzikantů. Chybět nebude
ani Variace na renesanční téma, Blues o spoly-
kaných slovech či Špejchar blues. Pohádkové
prázdniny zakončí Divadlo Koráb představením
Karkulka a vlci. O hudební tečku letošních
prázdnin se postará skupina Neřež Trio, která
volně navazuje na tvorbu skupiny Nerez. Už po-
druhé zazní na Toulovcově náměstí také krásné
písně Zuzany Navarové, která byla s Vítem Sá-
zavským a Zdeňkem Vřešťálem zakládající člen-
kou kapely Nerez. Je to přesně 20 let, co nám
na pódiu zpívala Zuzana Navarová se skupinou
KOA.  
Děkujeme vám za podporu i za vaše drobné,
které každý týden házíte do kasičky Kuřátku Po-
mocníčkovi. Stejně jako v minulých letech po-
mohou znevýhodněným či postiženým dětem
v rámci sbírky Pomozte dětem! Za finanční pod-
poru děkujeme všem sponzorům a také Pardu-
bickému kraji! Děkujeme i dětem, že za námi
chodí v kostýmu pohádkových postaviček – po-
máhají nám přeměnit Litomyšl na opravdu po-
hádkové město. Za to si každý pátek zaslouží
i malou odměnu. Návštěvníky odměňujeme
i za věrnost – stačí během prázdnin získat pět
razítek a postupují do velkého slosování o 24
hodnotných cen! strana 11 >

Hudební start druhé poloviny prázdnin bude
patřit plzeňské kapele Lakuna, jejíž tvorba je
těžko žánrově zařaditelná. Čeká nás originální
hudební mix v podání ostřílených muzikantů
a charismatické zpěvačky Petry Kuny Hynčí-
kové. V písních taví šanson, městský folk, rock,
swing, jazz či pouliční odrhovačky. Druhý srp-
nový pátek nám bude CziDivadlo vypravovat
O křišťálovém srdci. Od 19.30 vystoupí ener-
gická pražská kapela Trombenik, která přijede
se svojí osobitou interpretací klezmeru – tedy
temperamentní lidové hudby vycházející z tra-

dice Židů středovýchodní Evropy konce 19. sto-
letí. V jejich písničkách uslyšíme i folklór z Ru-
munska, Bulharska či Turecka, prvky jazzu
i latinskoamerických rytmů. Tímto chceme
i na Toulovcových prázdninových pátcích připo-
menout smutné 80. výročí od deportace židů
z Litomyšle. Předposlední prázdninový pátek,
celkem již 210., přivítáme oblíbené Divadélko
Mrak s pohádkou O statečném Jankovi. Hvězdný
večer bude pokračovat koncertem Jana Hru-
bého s Ondřejem Fenclem a Seanem Barrym.
Rockový houslista Jan Hrubý hrál například se

Do Litomyšle se vrací 
barokní tradice
Ve dnech 14. až 18. srpna opět naše město po-
hltí baroko. Bude se konat sedmý ročník du-
chovně-kulturního festivalu Litomyšlské dny
barokní tradice, který chce zprostředkovat dě-
dictví barokní doby v co možná nejširším mo-
žném záběru. I o to se pokusí letošní pětidenní
program, během kterého jsou připraveny akce
nejrůznějšího druhu – hudební i duchovní, před-
nášky nebo dětská hra!
V neděli 14. srpna, v předvečer v baroku tak ob-

líbené slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, za-
hájí festival slavnostní mariánské nešpory v pia-
ristickém chrámu Nalezení sv. Kříže. Při této
příležitosti zahraje a zazpívá skladby Adama
Michny z Otradovic soubor Ritornello pod vede-
ním Michaela Pospíšila. V pondělí 15. srpna nás
čekají Mariánské příběhy v Mariánské ulici (mj.
v prostoru parku 1ar(t)), které nám formou dra-
maticko-hudební streetartové akce převypráví
dějiny spásy.                                       strana 12 >

Srdečně zveme veřejnost na slavnostní
předávání cen města, které se uskuteční
ve čtvrtek 8. září 2022 od 19.00 ve velkém
sále Smetanova domu. Plaketou Rady
města Litomyšle budou oceněny čtyři osob-
nosti, které se v různých oblastech zaslou-
žily o rozvoj města. Pokud se chcete
podívat, jak laureáti či jejich rodiny převez-
mou ocenění, jste vítáni, akce je volně pří-
stupná a vstup je zdarma. Součástí večera
bude promítání medailonků a hudební vy-
stoupení. O případných změnách času nebo
termínu vás budeme včas informovat.  
Přehled oceněných naleznete na straně 4. 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starostova
odpovědna
Dobrý den, nešlo by něco udělat s neukáz-
něnými cyklisty a koloběžkáři, kteří jezdí
bezohledně po podsíních? Podle našeho
názoru jsou kola i koloběžky dopravní pro-
středky, a tudíž by měly být používány
pouze na komunikacích k tomu určených.

Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz. Plně s Vámi souhlasím,
že co se nejdřív zdálo jako skvělá vymože-
nost (elektrické koloběžky), se časem stává
v určitých situacích problém. Obecně je to
určitě chytrý výmysl, ale zejména na podsí-
ních a v historických centrech měst bychom
toto určitě měli regulovat. Opět, jako
v mnoha mých odpovědích, bych hlavně
chtěl apelovat na každého jednotlivce, ob-
čana - jedna věc jsou zákony, nařízení a vy-
hlášky a druhá, podle mého ještě důležitější,
je prostá lidská slušnost, tolerance a ohle-
duplnost. Myslím, že každý uživatel kolo-
běžky či kola by měl vyhodnotit situaci tak,
že prostě na podsíni kolo i koloběžku vedu,
abych nikoho neohrozil.
Požádal jsem o vyjádření velitele litomyšlské
městské policie Libora Marka a zde si dovo-
lím citovat k problematice:
„V zákoně o silničním provozu (č. 361/2000
Sb.) se dočtete v paragrafu 57 v odstavci 2,
že jízdním kolem se z hlediska provozu
na pozemních komunikacích rozumí i kolo-
běžka. A to znamená, že ten, kdo jede
na koloběžce, je cyklistou se všemi právy
i povinnostmi. Můžete se s ní vydat jen na sil-
nici, do vyhrazených cyklopruhů nebo využít
cyklostezek. Na chodníku na ní jezdit nemů-
žete, povolené je ji pouze vést. Pohyb
po chodníku je umožněn jen pro osoby
ve věku do 10 let. Městská policie se bude
tímto problémem zabývat. Jezdce na kolo-
běžce bude na povinnosti nejdříve upozor-
ňovat."
Strážníci se tedy budou problémem zabývat,
ale upozornit na porušování zákona o silnič-
ním provozu můžeme (ve vší slušnosti)
všichni, hlavně ale musíme zákon všichni do-
držovat, bez výjimek.
Ještě jednou děkuji, přeji hezké léto, bez
ohrožování ze strany neukázněných jezdců.

S pozdravem
Daniel Brýdl, starosta města

Uvedený příspěvek ze Starostovy odpovědny
byl redakčně upraven a zkrácen. Všechny
příspěvky v původním znění najdete na webu
www.litomysl.cz, součástí rubriky je i formu-
lář na vkládání nových dotazů. -mf-

Usnesení rady města
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání

veřejného prostranství v prostoru ul. J. Váchala
před čp. 127  v období od 1. 8. do 7. 10. 2022
za účelem zařízení staveniště při opravách fa-
sády a fresek domu.

RaM bere na vědomí žádost pracovníků
chráněné dílny Perchar o zajištění pokrytí auto-
busového spoje 680819 Litomyšl - Morašice -
Nové Hrady.

RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
Smlouvy o dílo ze dne 11. 1. 2022 na realizaci
stavby "Nadchod přes I/35, poliklinika" s firmou
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361.
Předmětem Dodatku č. 1 změna termínu do-
končení stavby do 30. 11. 2022 a změna celkové
ceny díla, navýšení o 241 371,85 Kč bez DPH.

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v pro-

storu Toulovcova nám. v termínu 6. 8. 2022
za účelem konání akce Litomyšlský pivní festi-
válek.

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v pro-
storu ul. U Plovárny v termínu 26. 8. 2022
od 17.00 do 19.30 za účelem konání sportovní
akce Decimuž 2022.

RaM souhlasí se zakoupením herní sestavy
Laboratoř I do částky 80 tisíc Kč bez DPH a sou-
hlasí s předáním této sestavy do výpůjčky MŠ
Sedmikráska.

RaM souhlasí, aby se školy zřizované Měs-
tem Litomyšl přihlásily do dotačního programu:
„Podpora integrace dětí uprchlíků z Ukrajiny
do vzdělávacího systému České republiky“,
který vyhlásila Nadace Agrofert.

www.litomysl.cz/rada_mesta/usneseni

Do zastupitelstev obcí 
mohou volit i cizinci
Na podzim 23. a 24. září se uskuteční volby, 
v nichž budeme hlasovat o složení městského
zastupitelstva. V komunálních volbách mohou
své hlasy odevzdávat i občané jiného členského
státu Evropské unie. Musí však splnit několik
podmínek. Možnost volby mají pouze lidé, kteří
mají státní občanství jiného členského státu EU,
je jim 18 let nebo tohoto věku dosáhnou nejpoz-
ději druhý den komunálních voleb a mají povo-
lení k trvalému pobytu nebo přechodný pobyt
na území České republiky. Pokud by chtěli ob-
čané ostatních států Evropské unie volit v Lito-
myšli a splňují výše uvedené podmínky, měli by
si nejpozději do středy 21. září 2022 do 16.00
hodin podat na městském úřadu žádost o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů. Žádost lze
podat osobně či písemně na Správním odboru
Městského úřadu Litomyšl. 

V případě písemné žádosti musí žadatel uvést
své jméno, příjmení, datum narození a adresu
místa trvalého nebo přechodného pobytu
na území města Litomyšle, přičemž musí být
ze žádosti zřejmé, že žádá o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů. O zápis nemusí žádat
ti, kteří se do dodatku nechali zapsat v minu-
losti a nebyli z něj vyškrtnuti. 
V případě nejasností, prosíme, kontaktujte za-
městnance správního odboru na tel. číslech
461 653 390, 461 653 339 – zastupování.
Adresa pro písemné žádosti je: Městský úřad
Litomyšl, Odbor správní, Bří Šťastných 597,
570 01 Litomyšl. Na závěr připomínáme, že
řádně zapsaní cizí státní příslušníci ze států
Evropské unie mají volební právo pouze v ko-
munálních volbách.            

–red– 

Upravený jízdní řád některé nevyužívané spoje
vypouští. Bude platit do konce prázdnin,
o úpravách jízdních řádů v rámci standardních
změn od září se během léta jedná.
„Stávalo se nám, že spoje, které byly nahlá-
šeny, že pojedou, tak nevyjely a cestující měli
velký problém, jak tuto situaci vyřešit, když
už stáli na zastávce. Nemohli se bohužel ab-
solutně spolehnout na informace, které nám,
ale i jim byly den předem poskytnuty. Proto
jsme se dohodli s dopravcem na omezení
méně využívaných spojů tak, aby ostatní do-
kázal dopravce odjezdit s železnou pravidel-
ností. V pracovní dny nebude jezdit 40 z 1277
spojů, v sobotu 8 z 219 spojů a v neděli
10 z 233 spojů,“ uvedl náměstek hejtmana
pro dopravu a dopravní obslužnost Michal
Kortyš.

O všech změnách měli být do konce července
informováni starostové měst a obcí v kraji
a jízdní řády budou dostupné na portal.idos.cz
V průběhu srpna jsou v přípravě jízdní řády
s platností od 1. září ze zřetelem na zajištění
dojížďky do škol a zaměstnání. „To, že přistu-
pujeme k úpravám dopravy, je nejen pro nedo-
statek řidičů, ale i z důvodu neúměrných
finančních nákladů, které během dvou let
vzrostly z důvodu enormního nárůstu cen po-
honných hmot o více jak třetinu. Jde nám
hlavně o to, aby všechny spoje uvedené v jízd-
ních řádech stoprocentně jezdily a nemuseli
jsme razantně zdražovat jízdné,“ dodal náměs-
tek Kortyš. Kraj nyní upřesňuje s dopravcem
počty řidičů na září i případnou výpomoc dal-
ších firem.          

Zuzana Nováková, Pardubický kraj

Srpnové jízdní řády autobusů 
se mírně mění, ale budou platit
Pardubický kraj přistoupil k mírné změně jízdních řádů autobusů, které zajišťují dopravní ob-
služnost v kraji, již od srpna, a to na dobu jednoho měsíce. Dopravce BusLine nebyl z důvodu
nedostatku řidičů dlouhodobě schopen zajistit stabilní provoz na všech spojích a linkách podle
objednávky kraje. Docházelo k výpadkům spojů zejména v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí. 

Dočasná změna
úředních hodin
Upozorňujeme občany, že na Městském úřadu
Litomyšl budou v srpnu zkráceny úřední hodiny
v pondělí a ve středu do 16.00 hod. V ostatních
dnech zůstávají hodiny stejné do 14.00 hod.
Mimo úřední dny mohou být úředníci kvůli pl-
nění pracovních povinností mimo své kanceláře,
proto doporučujeme si schůzky domluvit pře-
dem. –red-
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Válka zkomplikovala stavbu nadchodu. Práce
ale i podle nového termínu skončí ještě letos  

„Nás komplikace a zdržení výstavby samo-
zřejmě mrzí, ale s tímto konfliktem a s jeho šíří
globálních důsledků nikdo nemohl počítat. Pro-
síme proto veřejnost o pochopení a strpení,
chceme všem co nejdříve usnadnit cestu,
hlavně starším spoluobčanům, rodičům s ko-
čárky nebo nemocným. Teď pevně doufáme, že
nadchod i s výtahem a s vyhlídkou na historické
jádro města úspěšně do konce listopadu dosta-
víme,“ sdělil místostarosta Radomil Kašpar.

I přes zdržení výstavby a zdražování materiálů
by se celková částka za nadchod měla pohybo-
vat kolem původně plánovaných 45 milionů
korun. „Na zhotovení má město ze Státního
fondu dopravní infrastruktury přislíbenou 32mi-
lionovou dotaci,“ uvedl Jaromír Drábek z Oddě-
lení projektů a dotací MěÚ Litomyšl. 

A jak výstavba aktuálně pokračuje?
„Nadchod má vybetonovaný pilíř číslo dva -

vpravo u silnice I/35 směrem na Vysoké Mýto.
Na tento pilíř se betonuje deska pro schodiště
na cestu ke Smetanovu domu. Dělníci také be-
tonují poslední etáž pilíře, který se nachází
u řeky a opěru u polikliniky. Kromě toho pracov-
níci v dílně svařují ocelovou konstrukci lávky,
která bude na stavbu dodána ve dvou kusech,“
uvedl Pavel Kubeš, vedoucí Oddělení investic
MěÚ Litomyšl. Dodal, že zásadním důvodem pro
zdržení prací byl problém s dodávkou oceli
právě kvůli válce na Ukrajině.

Rekonstrukce nadchodu u Smetanova domu
Výstavba bezbariérového nadchodu u polikli-
niky nebude v nejbližších letech jedinou podob-
nou investicí. Město schválilo další projekt
na opravu nadchodu u Smetanova domu,
přesný termín realizace zatím určený není.
Dříve než na jaře příštího roku ale práce nezač-
nou, další možností je i výstavba v roce 2024.
Co plánované opravy zahrnují? 
• zbourání stávající mostovky nad silnicí I/35
• otlučení degradovaného betonu z opěr
• oprava betonu a výroba nové betonové lávky
• prodloužení stávající rampy směrem k za-

hradnické a technické škole 
Základní opěry s nájezdy tedy zůstanou, kom-
pletně se ale opraví a nová bude celá pochozí
lávka přes silnici I/35. Město po pravidelných
kontrolách, které prokázaly špatný stav nad-
chodu, nechalo připravit projekt na rekonstrukci
a zažádalo na Státním fondu dopravní infra-
struktury o stoprocentní dotaci. Podle prvních
odhadů bude rekonstrukce stát 26 milionů
korun. Už schválená dotace by za této ceny byla
o milion nižší - 25 milionů.                           -mf-

Výstavba letošní nejnákladnější investice města se potýká s problémy. Nový bezbariérový
nadchod, který povede přes silnici I/35 u polikliniky, měli dělníci dostavět na konci léta. Kvůli
nedostatku materiálu i pracovníků ve stavebním průmyslu způsobenému válečným konfliktem
na Ukrajině se termín dokončení posouvá o tři měsíce. 

Park na ulici Z. Kopala bude dokončen na podzim.
Jméno dostane od nově zvoleného zastupitelstva
Práce v novém parku na ulici Z. Kopala u ne-
mocnice stále pokračují. Přírodní plocha se
stovkami stromů i unikátním systémem zachy-
cování dešťové vody v krajině je téměř hotová,
k dokončení ale ještě zbývají drobné terénní
úpravy. V průběhu léta se vyrábí i mobiliář (la-
vičky, opěrná křesla nebo skluzavky), který
město do parku umístí až na podzim, aby se
nejdříve mohla zeleň „uchytit“ a trávník nebyl
rychle vyšlapán a zničen. Celá výstavba bude
stát zhruba 6,3 milionů korun, radnice má ale
přislíbenou dotaci ve výši 4,5 milionů korun. Ak-
tuálně platí, že práce v parku skončí letos v lis-
topadu a slavnostní otevření se přesune na jaro
příštího roku.
„Mysleli jsme si, že park otevřeme letos v září,
ale i na doporučení paní architektky počkáme
na jaro. Věřím, že už se všichni těšili na nové re-
laxační místo, ale prosíme o pochopení a str-
pení. Všem také děkujeme za zaslané návrhy
jmen parku. Teď počkáme, až se park zazelená,
zeleň povyroste a celé místo dostane svou
atmosféru. O novém názvu tak rozhodne až
nové zastupitelstvo, které si zvolíme letos
na konci září,“ vysvětlil starosta Daniel Brýdl.         
V celém parku odborníci vysázeli 500 keřů, 186
ovocných stromů a 90 neovocných. Z listnatých
stromů v parku najdete hlavně javory, ale také
habry nebo duby. Návštěvníci park využijí jako
další odpočinkové místo v Litomyšli, celá plocha
ale poslouží i k dalšímu účelu. 

„Z parku máte krásné výhledy na město, ale při
červnových přívalových deštích jsme se již

mohli také přesvědčit, že funguje i primární
funkce, totiž zadržení vody. V místech, kde byl
už trávník zapojený, zvládal porost vodu vsa-
kovat. Tam, kde trávník ještě úplně nevzešel,
se voda stáhla k jednotlivým vlnám, byla za-
držená ve vytvořených kapsách a postupně se
vsákla,“ popsala správkyně městské zeleně
Barbora Rezková.
Město s odborníky aktuálně řeší ještě přístu-
pové cesty, hlavní příchod je naplánovaný
u bytových domů, které se ještě staví. Nyní
dokončená část parku je první fáze celkové
výstavby. Případné rozšíření bude záležet
na výkupu dalších pozemků od soukromých
majitelů.

-mf-

Do obecních voleb nakonec podalo 
kandidátku pět volebních stran
Voliči za necelé dva měsíce vyberou po celém
Česku nová obecní zastupitelstva. O jejich slo-
žení se rozhodne v pátek a v sobotu 23. až 24.
září. V Litomyšli kandidátní listinu podalo pět
volebních subjektů, jejich pořadí uvádíme podle
toho, jak byly kandidátky doručeny na úřad:
KDU-ČSL, Občanská demokratická strana, Ne-
straníci, „Generace 89“ - sdružení nezávislých
kandidátů a Česká strana sociálně demokra-
tická a nezávislí pro Litomyšl.

Úředníci ve druhé polovině července přezkou-
mávali tyto kandidátní listiny s tím, že začátkem
srpna budou vydána rozhodnutí o registraci.
Následně bude provedeno i losování pořadí vo-
lebních stran na hlasovacím lístku. S ohledem
na datum uzávěrky Lilie budeme o dalších po-
drobnostech, jako jsou volební místnosti, po-
tvrzení kandidujících uskupení, nebo čísla
kandidátek, informovat v zářijové Lilii. 

–mf– 
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Generace 89
GENERACE 89 KANDIDUJE
V září se v komunálních volbách rozhodne
o dalším směřování města. Protože je G89
sdružením nezávislých kandidátů, nikoliv poli-
tickou stranou, museli jsme v souladu se záko-
nem požádat 692 (10%) voličů, aby svým
podpisem podpořili kandidaturu sdružení.
Pokud jste to byli i Vy, děkujeme! Kandidátní
listinu s téměř 800 podpisy na petičních arších
jsme na MěÚ odevzdali. 
Jsme rádi, že se na rozvoji Litomyšle můžeme
aktivně podílet. Za minulé čtyři roky, pod vede-
ním našeho starosty Daniela Brýdla, se napří-
klad odložilo na speciální účet na výstavbu
domova pro seniory přes 70 milionů Kč, pode-
psalo memorandum vedoucí k rychlejší vý-
stavbě D35 kolem města, úspěšně funguje
participativní rozpočet s mnoha zrealizova-
nými projekty, staví se bezbariérový nadchod
u polikliniky, park a bytové domy u nemocnice
nebo cyklostezka k Nedošínu. Opraveno bylo
množství chodníků po celém městě a vysázeny

stovky květin, keřů i stromů. Rádi bychom
v nastoleném směru pokračovali i v příš-
tích letech. K tomu potřebujeme Váš hlas
ve volbách.
GENERACE 89 JE AKTIVNÍ STÁLE, NEJEN PŘED
VOLBAMI
G89 se bude ucházet o Vaši podporu ve volbách
již počtvrté. Co nás zejména charakterizuje je
fakt, že nejsme aktivní jen v roce voleb, kdy se
kandidující subjekty poohlížejí po známých tvá-
řích a fotí se na společné fotografie, ale naši
členové se schází a aktivně pracují po celé vo-
lební období.
V posledních 4 letech jsme nadále pracovali
na našich dlouhodobých projektech, které
mají společné to, s čím jdeme do voleb: přetvá-
řet k lepšímu Litomyšl prostřednictvím aktiv-
ních lidí, kteří svou účastí nejsou pouhými
hosty, ale spolutvůrci života ve městě. V po-
sledních měsících, tak jako v letech předešlých,
jsme kupříkladu společně pomáhali na Bleších
trzích nebo uklízeli Česko.

Náš zájem být s lidmi a pro lidi po celé 4leté
období mohou dokládat i detaily: nejvyšší
účast na zasedáních zastupitelstva ze všech 6
zvolených subjektů (97 %), zdaleka nejvyšší
počet textů v této rubrice, ve které naše kroky
vysvětlujeme, nebo starostova odpovědna, kde
Dan Brýdl všem podrobně osvětluje různé po-
hledy na dotazované problémy.   
LITOMYŠL HRDÁ
Dovolte nám poděkovat všem institucím i jed-
notlivcům, kteří se podíleli na organizaci setkání
vlády ČR a Evropské komise 1. 7. Jsme hrdí na to,
že se tak významná akce v tak malém městě
zorganizovala a opět jen díky spolupráci
mnoha z Vás. O skvělé organizaci se opako-
vaně vyjadřovalo mnoho zástupců úřadu vlády
i Evropské komise – děkujeme!

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

Vážení přátelé,
pomalu se dostáváme do druhé poloviny
prázdnin. Mnozí z vás již vyrazili za sluníčkem
a někdo se na dovolenou teprve chystá. Pro
někoho jsou „prázdniny“ hlavním zdrojem pří-
jmů, zvláště pokud pracuje ve stavebnictví či
cestovním ruchu a tak si o dovolené během
prázdnin mohou nechat zdát. Stejně jako ti,
kteří na dovolenou letos nevyrazili a ani ne-
vyrazí, protože jim to finanční situace ne-
umožňuje.
Není se čemu divit – aktuální míra inflace
(zdražování) se blíží 20% a tak se mnozí snaží
na poslední chvíli své volné finanční pro-
středky vhodně investovat. Někdo dál zodpo-
vědně šetří, chystá dřevo, jiný zatepluje či
mění způsob energetického hospodaření.
Každý se s touto mimořádnou situací vypořá-

dává tak, aby ho následující roky nezaskočily.
Město dříve či později bude muset přijmout
stejná opatření jako občané. Na straně příjmů
nelze očekávat výrazné změny – nechceme
vyšší daně, naopak v oblasti výdajů bude
zcela nepochybně potřeba hledat další
úspory. Na místě bude prioritizace investič-
ních záměrů a hledání efektivních způsobů
zhodnocení volných prostředků.
Nabízí se tedy otázka, jak do městské pokladny
symbolicky „přispět“, abychom z toho měli sami
užitek a dobrý pocit. Ti z vás, kteří milují místní
turistiku, mohou svým přátelům z jiných koutů
republiky doporučit ubytování Městských lesů
v Hájenkách Strakov, Kozlov nebo Budislav.
Můžete se ve stínu stromů procházet Nedo-
šínským hájem, podívat se jak rostou Stromy
pro Litomyšlata v sadu na Lánech, na Primá-

torské hrázi či v Parku mladých (kde nově mů-
žete vyzkoušet Discgolf).
Kdo rád tráví čas aktivně, může navštívit Plo-
várnu, proběhnout se lesoparkem na Černé
hoře nebo si protáhnout tělo na workoutovém
hřišti (na stadionu nebo na Wembley).
Další aktivity pro občerstvení ducha nabízejí
také Městská galerie a Městské knihovna.
Návštěvou těchto míst, sklenkou vína, šálkem
dobré kávy nebo žejdlíkem piva – všemi těmito
nádhernými způsoby můžete podpořit nejen
naše město Litomyšl, ale i místní podnikatele.
Užijte si zbývající dny prázdnin, radosti s dětmi
a svými blízkými.

Ing. Lukáš Novák, předseda MS ODS 
a zastupitelé ODS Michal Kortyš, 

Petr Fila DiS., Josef Janeček,
Miroslav Bárta a MVDr. Pavla Šplíchalová

Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 

Rozloučení 
Vážení čtenáři,
toto číslo bylo mým prvním a zároveň posledním,
které jsem vedl jako odpovědný redaktor a tis-
kový mluvčí města. Patrně jsem si po konci stu-
dia vzal příliš velké sousto, které jsem nedokázal
strávit. Možná jsem očekával od této pozice i tro-
chu něco jiného. Vím, že agend, které bych měl
v budoucnu na starost, by bylo mnohem více,
a nejsem přesvědčen o tom, že bych veškerou
práci mohl kvalitně vykonávat, proto končím.
Děkuji za krátkou ale výbornou spolupráci re-
daktorce Zuzce, které přeji jen to nejlepší. Velký
dík patří i mému předchůdci Michelovi, který mi
poradil vždy, když jsem požádal. Vedení města
mi dalo možnost si vyzkoušet tuto práci a v za-
čátku se mi snažilo pomoct, stejně jako ostatní
zaměstnanci úřadu, za což jim také děkuji. Ani
tak jsem se ale nedokázal s funkcí popasovat.
Děkuji za pochopení a ať se Vám daří.

-mf-

Přehled oceněných osobností
Plaketou Rady města Litomyšle
Jaroslav Metyš 
Cena se uděluje jako poděko-
vání a uznání za dlouholetou
hudební činnost, kterou zpří-
jemňoval život generacím Lito-
myšlanů, a také za jeho
trenérskou aktivitu a přínos lito-
myšlské kopané. Cena se udě-
luje in memoriam. 

Václav Černý 
Cena se uděluje jako poděko-
vání a uznání za dlouholetou
snahu o údržbu města, zejména
za jeho pečlivost při organizo-
vání úklidu ulic a lidský přístup
k občanům i spolupracovníkům.
Cena se uděluje in memoriam.

Dagmar Burdová 
Cena se uděluje jako poděkování
a uznání za dlouholetou pedago-
gickou činnost, připomínání od-
kazu litomyšlských židovských
spoluobčanů zavražděných při
holocaustu a účast na dalších
projektech se sociální a historic-
kou tematikou.

Josef Lebruška 
Cena se uděluje jako poděkování
a uznání za dlouholeté zásluhy
v kopané, trenérskou činnost
a vedení mladé generace ke
sportu a aktivnímu životnímu
stylu.

-mf-
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Fotoreportáž ze slavnostního zahájení 
českého předsednictví v Radě Evropské unie
Česká republika zahájila 1. července v Litomyšli
půlroční předsednictví v Radě Evropské unie.
Obrazem se vracíme na začátek července, kdy
do Litomyšle na společné jednání zavítali zá-
stupci Evropské komise, členové vlády Petra
Fialy i vedení obou komor parlamentu. Slav-
nostní program v zámeckém areálu, který jsme
popsali v minulém vydání, doprovázely vydatné
deště i bouřky. I přes zdržení se ale hlavní plán
dodržel. Odpolední jednání začala v zámeckém
pivovaru za účasti členů vlády a eurokomisařů.
Někteří politici poté debatovali přímo v interi-
érech zámku. Petr Fiala a Ursula von der Leye-
nová se naopak na schůzi přesunuli do
Rodného bytu Bedřicha Smetany.
Očekávaným momentem byla i společná ti-
sková konference, kterou, stejně jako celý den,
veřejnosti zprostředkovávala média. Vše završil
večerní Koncert pro Evropu v rámci Smetanovy
Litomyšle.

–mf–, foto: Úřad vlády ČR a MěÚ Litomyšl

Do Litomyšle před polednem přijeli členové
vlády (vpravo ministr dopravy Martin Kupka),
které v zahradách vítal starosta Daniel Brýdl.

Petr Fiala i Ursula von der Leyenová se zapsali
do městské pamětní knihy v Rodném bytě Be-
dřicha Smetany.

V zámecké jízdárně se uskutečnila i tisková kon-
ference Petra Fialy a Ursuly von der Leyenové.
Celý den o dění psala a vysílala média.

V podloubí u prvního nádvoří zámku ministry
vítal místostarosta Radomil Kašpar. Vlevo mi-
nistr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Nechybělo ani společné oficiální foto české
vlády a Evropské komise v zámecké jízdárně.

Zámecký program doplnila vernisáž putovní vý-
stavy „Dospěli jsme v EU“. Fotografie lidé mohli
zhlédnout v červenci u klášterních zahrad.

Na české i unijní politiky čekaly na náměstí Vác-
lava Havla desítky lidí. Předsedkyně EK Ursula
von der Leyenová si s příznivci podala ruku.

Členové vlády a unijní komisaři společně jednali
v zámeckém pivovaru o Ukrajině, energetice
a dalších globálních tématech.

První předsednický den vyvrcholil na druhém
zámeckém nádvoří, kde se v rámci Smetanovy
Litomyšle uskutečnil Koncert pro Evropu.

Premiér Petr Fiala přivítal předsedkyni Komise Ursulu von der Leyenovou v zámeckých zahradách.
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ZAMYŠLENÍ

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na i www.youtube.com/the-
comvision: Smetanova Litomyšl 2022 - Nádech
věčnosti • ADFORS Basket Street Fest Litomyšl
2022 • Toulovcovy prázdninové pátky 2022 - co
nás čeká • Velké finále festivalu Smetanova Li-
tomyšl 2022 s Police Symphony Orchestra •
Dospěli jsme v EU - Litomyšl 1. 7. 2022 • Zahá-
jení předsednictví České republiky v EU, Lito-
myšl • Z jednání zastupitelstva v Litomyšli 23. 6.
2022 • Start českého předsednictví EU v Lito-
myšli - přivítání hostů • 20 let smíšeného pě-
veckého sboru KOS Litomyšl

Farao chce smrt, ženy život 
(narození Mojžíše)
Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: Kaž-
dého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte
do Nilu; každou dceru můžete nechat žít. Jeden
muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dce-
rou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla,
jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když
už ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třti-
novou ošatku, vymazala ji dehtem a smolou
a vložila do ní dítě. Ošatku pak vložila do rákosí
u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opo-
dál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se
k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její slu-
žebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi ráko-
sím uviděla ošatku, poslala děvečku, ať ji
vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko –
plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: „To
musí být jedno z hebrejských děti.“ Tehdy k fa-
raonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou:
„Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti
to děťátko odkojila?“ „Ano, přiveď!“ odpověděla

jí faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku
dítěte. Faraonova dcera jí řekla: „Vezmi to dě-
ťátko, odkoj mi je a já ti zaplatím.“ Žena tedy
vzala dítě k sobě a kojila je. A když chlapec od-
rostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho při-
jala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla:
Vytáhla jsem ho z vody.“ Ex 1. 22- 2.10

Příběh o vysvobození Izraele z Egypta pokra-
čuje. Je to příběh o svobodě. O vysvobození
z faraonovy despocie a útisku. Je to příběh, kde
se učíme, že Hospodin je Bůh, který vysvobo-
zuje z útisku všech despocií od starověku až do-
dnes. Farao se považoval nejen za krále, ale
také přímo za vtěleného boha. A byl v Egyptě
takto uctíván. Boží lid – Izrael – mu nebyl
po chuti. Vždyť nevěřil v egyptská božstva, ale
v Hospodina. K němu se modlil a vyprávěl si pří-
běhy víry. Vyprávěl si příběhy o praotcích.
O tom, jak věřili v Hospodina a jak je on chránil

a žehnal jim. A tak se Božímu lidu rodilo hodně
dětí a bylo jich stále víc a víc. Faraonovi se Izrael
zdál příliš velký a silný. A proto nebezpečný.
Proto se rozhodl jej umenšit. Nejenže ho trápil
otročinou při výrobě cihel, ale vydal nařízení,
které bychom dnes nazvali genocidou. Nařídil
porodním babám, aby zabíjeli hned po porodu
izraelské chlapečky. Báby ho však neposlechly.
Protože poslouchaly Boha, který stojí na straně
života. Ale farao se nevzdal. Nařídil všemu
svému lidu, aby každého syna, který se Izrael-
cům narodí, hodili do Nilu! A této těžké době si
jeden muž vzal jednu ženu. Oba byli z pokolení
Léví. Syn, který se jim narodil, byl velmi krásný.
Jeho maminka dělala vše, aby neskončil v Nilu.
Skrývala ho tři měsíce. A pak vymyslela plán zá-
chrany: Udělala z třtiny voduvzdornou ošatku
a pak ji se svým chlapečkem položila do rákosí
na břehu Nilu. Určitě se i modlila, aby ho Bůh Iz-
raele zachránil. A starší sestra zpovzdálí sledo-
vala, co se bude dít.
Nil nebyl pro Egypťany jen tak nějaká řeka.
Každý rok přinášel při záplavách nejenom vodu,
ale i životodárné bahno. Za to, čím Egypt byl,
vděčil Nilu. A tak Egypťané uctívali Nil jako
boha. Ono nařízení házet izraelské chlapce
do Nilu vypadá jako nařízení mu je obětovat.
Lid, který věří v Hospodina, má své chlapce,
svoji budoucnost obětovat egyptskému bož-
stvu! Je to hrůzné nejenom po té lidské stránce,
ale i po stránce náboženské.  
Hlavní role hrají v tomto příběhu záchrany ženy:
nejdříve porodní báby a nyní izraelská maminka
a starší sestra malého chlapečka. Statečné
ženy! A ještě ovšem i faraonova dcera. Krutý
farao vydal krutý rozkaz házet narozené izrael-
ské chlapce do Nilu. Ale tyto tři ženy jednoho
chlapce zachrání. Každá k tomu přispěje svým
dílem. Maminka jej měsíce skrývá a pak udělá
ošatku a svého synka položí do rákosí. Sestra
hlídá, aby se mu nic nestalo. A když vidí, že
bratříčka objevila faraonova dcera, navrhne jí
jako chůvu její vlastní maminku. Geniální nápad!
A tak chlapec dostane s mateřským mlékem
do života základ víry a lásky. A když přijde čas,
faraonova dcera chlapce adoptuje. 
Ale tím hlavním zachráncem je Hospodin. Vždyť
on připravuje záchranu celého Izraele. A hlavní
roli v tom bude hrát Mojžíš, který zde byl za-
chráněn. Až Mojžíš dospěje, pošle ho Hospodin
k faraonovi s žádostí, aby propustil Izrael
z Egypta. Mojžíš bude v Hospodinově vysvobo-
zení hrát hlavní roli. Připomíná nám to i jeho
jméno – Moše, Mesu. V egyptštině znamená
jednak „syn“, ale také „vytažený“, ale v hebrej-
štině „vytahující“ (tedy z egyptského otroctví).
Příběh má v sobě i kus biblické legrace. Farao si
objedná zabíjení hebrejských chlapců. Ale he-
brejského chlapce, který faraona přemůže a vy-
vede Izrael z Egypta, vychová na královském
dvoře nakonec jeho vlastní dcera. To je legrace!  

Václav Hurt, evangelický farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Benešová Jana

Dvořáková Jana
Hendrychová Jiřina
Hrušková Helena
Joštová Ol‘ga
Krčmář Jindřich
Nechvílová Anna 
Trübenekerová Silvia
Zachař Jindřich

85 let – Blažejová Jana
Borek Radomír
Bureš Josef
Frycová Miloslava
Janderová Marie
Ondráčková Eva
Stráníková Eva
Vodehnal Karel

90 let – Prokopcová Marie
Stránská Blanka

91 let – Rybová Libuše
Strnadová Marie

95 let – Bebjaková Marie

Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
David Vávra, Litomyšl – Veronika Dvořá-
ková, Praha • Tomáš Kozák, Litomyšl –
Jana Habalová, Svitavy • Antonín Vavřín,
Čistá – Veronika Řezníčková, Strakov •
Tomáš Beránek, Morašice – Marta Va-
šková, Morašice • Vojtěch Hančil, Litomyšl
– Petra Fišerová, Řetová • Miroslav Hlu-
šička, Vračovice – Michaela Šestáková,
Ústí nad Orlicí • Jiří Paclík, Litomyšl – Edita
Stráníková, Lubná • Jan Ilgner, Ústí nad
Orlicí – Michaela Valachová, Ústí nad Orlicí
• Pavel Kotek, Svitavy – Barbora Kalá-
šková, Svitavy • Lukáš Binder, Hradec nad

Svitavou – Pavlína Jančíková, Pardubice •
Tadeáš Smrčka, Brno – Ivana Juříková,
Brno • Michal Radimecký, Ostrov – Žaneta
Hrubešová, Lanškroun • Jan Svoboda,
Praha – Gréta Galbavá, Strakov • Jan Dvo-
řák, Němčice – Kateřina Šišková, Litomyšl
• Vojtěch Bartoš, Čistá – Michaela Hob-
žová, Lipová-lázně • Ondřej Demel, Praha
– Jana Švecová, Praha • Jiří Drobný, Lito-
myšl – Eliška Rejmanová, Dolní Újezd •
Jakub Švrček, Šumperk – Barbora Heř-
manská, Šumperk • Aleš Kostelecký, Ho-
lice – Nikola Svobodová, Holice • Václav
Doubek, Němčice – Barbora Franková,
Němčice • Jakub Žatečka, Nespeky – Petra
Pechmanová, Čelákovice • Martin Felc-
man, Lanškroun – Soňa Mužíková, Česká
Třebová • David Horáček, Vysoké Mýto –
Jolana Záleská, Vysoké Mýto

Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Jindřichem Michalcem (72 let)
Václavem Andrlem (77 let)
Pavlem Jansou (77 let)
Blankou Vodehnalovou (79 let) – Pohodlí
Jaroslavou Pelinkovou (83 let)
Václavem Šťovíčkem (85 let)
Antonínem Vobejdou (86 let)
Bohuslavem Hanusem (89 let)
Zdeňkem Voříškem (nedožitých 92 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

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

srpen 2022
HISTORICKÉ POHLEDY

285 let – 11. 8. 1737 zemřel Václav Klejch La-
žanský, českobratrský písmák, exulant, knih-
tiskař, vydavatel, spisovatel. Pro svobodu
náboženského přesvědčení odešel s rodinou
do saské Žitavy. Zde se ujal svého velkého ži-
votního úkolu – vydávání českých knih pro
všechny krajany mimo vlast a především pro
krajany ve vlasti. 
245 let – 8. 8. 1777 zemřel Jiří Béba, stavitel,
podle jeho návrhu byla v letech 1758–1763 po-
stavena barokní budova děkanství (dnes pro-
boštství, resp. kapituly), dále tzv. Panský dům
a pozdně barokní domy na náměstí. 
175 let – 7. 8. 1847 se narodil Bohumil Fleis-
cher, významný botanik a entomolog. Působil
jako evangelický farář ve Sloupnici, vyučoval
na litomyšlském gymnáziu evangelické nábo-
ženství. Zasloužil se o poznání květeny
značné části východních Čech. Výsledky
práce v herbáři, čítajícím přes 12 000 položek,
jsou součástí sbírek Národního muzea
v Praze. 
150 let – 10. 8. 1872 se narodil František Vác-
lav Autrata, literární historik, překladatel, uči-
tel, filolog. V letech 1922–1933 působil jako
ředitel gymnázia v Litomyšli, psal vzpomín-
kové prózy s autobiografickými prvky a lite-
rárně historické studie, publikoval v časopise
Od Trstenické stezky. 
110 let – 2. 8. 1912 se narodil Ladislav Faltej-
sek, profesor, sochař, absolvent Umělecko-

průmyslové školy v Praze, autor pamětní
desky Boženy Němcové z roku 1971 na domě
č. 27 na Smetanově náměstí. Učil v Litomyšli
na pedagogické škole v letech 1963–1969
a krátce v roce 1972. 
60 let – 20. 8. 1962 zemřela Lucie Sovová, vl.
jménem Františka Benešová, učitelka, bás-
nířka, spisovatelka, učila na obecných a měš-
ťanských školách v Litomyšli, Dolním Újezdě,
Sebranicích a Osíku. Její literární odkaz před-
stavuje šest knih povídek, náměty čerpala
z Litomyšle a okolí. Přispívala do Jitřenky,
Lidových novin, Lípy, Lumíru, Zlaté Prahy
i do sborníku Od Trstenické stezky.
45 let – 27. 8. 1977 byla v domě U Rytířů v Li-
tomyšli slavnostně otevřená výstava obrazů
Josefa Matičky a obrazů z části jeho sbírky
moderního českého umění, kterou městu Li-
tomyšl v duchu přání Josefa Matičky věnovala
jeho žena Anna. Dům U Rytířů byl kvůli vzniku
nové výstavní síně v letech 1975–1977 restau-
rován. Během obnovy domu byl rekonstru-
ován renesanční kazetový strop a objeveny
raně renesanční sloupky ve špaletách oken,
které restauroval sochař Olbram Zoubek,
autor desky s nápisem „Galerie Josefa Ma-
tičky”, umístěné u vchodu do domu U Rytířů.
Tento název byl však neoficiální, neboť jeho
užívání pravděpodobně odmítlo schválit mi-
nisterstvo kultury. 

Lenka Backová

Poděkování, blahopřání,
vzpomínky

Poděkování všem lékařům, sestřičkám a ne-
mocničnímu personálu, jak na ARU tak i chirur-
gickém oddělení Litomyšlské nemocnice,
za péči a laskavému jednání při mé hospitali-
zaci. Zvláště děkuji lékařům MUDr. Michalu Vla-
chovi a MUDr. Vladomiru Kavchukovi, kteří
po dobu 6 týdnů doléčili můj zdravotní stav
na chirurgické ambulanci.

Děkuje Bedřiška Rolečková

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Stará radnice
Radnice pochází z roku 1418 a byla vystavěna
z pískovce, který byl dovezen z Budislavi. Poz-
ději byla několikrát přestavována, především
po četných požárech, které pustošily město.
K radnici patřívala i věznice, byl to dlouhý jed-
nopatrový domek táhnoucí se podél úzké uličky
na Vodní valy. Do uličky se vcházelo obloukem
věže, která byla průchozí, ve věznici bylo čtr-
náct cel a mučírna. V 18. století byl radniční dům
spojen s vedlejším domem čp. 50, až do polo-
viny 19. století v budově sídlily městské kance-
láře. V 19. století byla radniční věž zvýšena
o jedno patro a v roce 1820 postavil hodinář
Aleš Dobrovský věžní hodiny. V roce 1907 byla
věž doplněna orlojem, jehož ozdobnou desku
provedl Antonín Růžička, student UMPRUM
v Praze, hodinový stroj zhotovil Karel Adamec.
Pod orlojem nalezneme litomyšlský loket, měří
přibližně 59 cm a sloužil kupujícím na trzích jako
kontrolní míra. Od konce 19. století je dům síd-
lem městské knihovny. V roce 1960 došlo ke
zcela nevhodné a násilné úpravě. Ve spodní
části v prostoru přiléhajím k věži, s jedním z nej-
starších dochovaných portálů, bylo instalováno
veřejné WC. Zde byl kdysi nejcennější prostor
radnice, vstupní síň. Lenka Backová

In memoriam Jiří Kaše. Jak jsem 
potkal – a nepotkal Josefa Váchala I.
Na konci března letošního roku nás zastihla
nemilá zpráva. Nečekaně zemřel Jiří Kaše, vše-
obecně známý jako Kašák, který, ač původem
z Jaroměře a takřka celoživotní Pražák, často
pobýval v Litomyšli, a tak jste ho mnozí znali
osobně nebo alespoň od vidění.
Jiří Kaše (1946–2022) byl historik umění, pa-
mátkář, pedagog na Fakultě restaurování
Univerzity Pardubice a v neposlední řadě spo-
luzakladatel Protialkoholní společnosti doktora
Řimsy, inspirované Krvavým románem Josefa
Váchala. Jiří Kaše stál ale také u počátků Port-
monea – Musea Josefa Váchala v Litomyšli.
S Ladislavem Horáčkem se seznámil během
studií v Praze, poprvé se prý potkali v roce
1968 nebo 1969 v hospodě U Modré štiky. Byl
to právě Jiří Kaše, kdo Horáčka seznámil s Kr-
vavým románem a změnil tak životní osudy
mnoha dalších lidí. Jiřímu Kašemu vděčíme
především za interpretaci Váchalových maleb
v Portmoneu i za publikace o Váchalově účasti
v bojích za první světové války na sočské
frontě. Patří také k objevitelům Váchalovy vý-
malby v kostele sv. Josefa ve slovinské Soči
a k autorskému týmu ediční řady Velkých dějin
zemí Koruny české.
Ve středu 22. června uspořádalo Regionální
muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Fakultou
restaurování Univerzity Pardubice vzpomín-
kový večer v univerzitní knihovně. U jejího
zrodu totiž Kašák také stál, přinesl do ní první
knížky. Kromě toho měl hned vedle svoji pra-
covnu. Sešli se příbuzní, přátelé, kolegové
a také studenti, mezi kterými byl velmi oblí-
bený. Zahrála univerzitní kapela Musica Kra-
kela a přečetli jsme vzpomínkové texty

od Jiřího dobrých přátel, uznávaného archeo-
loga Zdeňka Dragouna a muzikologa Julia
Hůlky.
Vrcholem večera se stalo představení a četba
z bibliofilie In memoriam Jiří Kaše. Jak jsem po-
tkal – a nepotkal Josefa Váchala I. Text napsal
sám Jiří Kaše a mělo jít o první část plánova-
ného vzpomínání, jak se autor potkal s Vácha-
lovou prací a jaké byly začátky Portmonea.
Na další díly už ale nikdy nedošlo. Lehký a hu-
morný text vydalo regionální muzeum ve spo-
lupráci s fakultou restaurování a tiskárnou H.
R. G. O grafický návrh se postaral Václav Knet-
tig. Knížka vyšla v omezeném nákladu 75 čís-
lovaných kusů podle let, kterých se Jiří Kaše
dožil, a byla rozdána mezi jeho přátele, kolegy
a rodinu. V případě zájmu si ji můžete vypůjčit
v městské knihovně nebo prezenčně v univer-
zitní či muzejní knihovně. Zvuková nahrávka
večera je ke stažení na webu https://portmo-
neum.cz/portmoneum/ladislav-horacek-1947-
2015. Hana Klimešová

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

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

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

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

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

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

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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Mateřské i základní školy využívají léto k rekonstrukcím

Řemeslníci zrekonstruovali 
část hájenky na Budislavi
Návštěvníci městské hájenky na Budislavi
mohou po několikaměsíčních opravách využí-
vat nové zázemí. Při rekonstrukcích, které stály

1,7 milionu korun, řemeslníci vybudovali kuchyň
s barem i nové toalety. „O všechny městské há-
jenky je dlouhodobě velký zájem, což dokazují
i příznivé recenze. Stále se ale prostory snažíme
modernizovat, aby měli hosté větší komfort při
různých akcích a oslavách. I proto jsme zrekon-
struovali část budislavské hájenky. Kuchyňské
linky nebo toalety se dříve nacházely pouze
v apartmánech, nyní jsou k dispozici i v dalších
prostorách,“ popsal Petr Novák, vedoucí odboru
Městských lesů Litomyšl.
Město celoročně veřejnosti k ubytování a k po-
řádání akcí poskytuje tři hájenky – na Budislavi,
ve Strakově a v Kozlově. V případě zájmu nale-
znete více informací k rezervaci na webových
stránkách www.litomysl.cz/mestske_lesy               

-mf-

Žáci na konci června sice školní lavice opustili,
rušno ve třídách a na chodbách některých škol
ale přes léto pokračuje kvůli plánovaným opra-
vám. Na ZŠ U Školek kromě běžné údržby ře-
meslníci opravili část střechy a na T. G.
Masaryka se zaměřili na podlahy v učebnách.
Opravy se týkaly i Zámecké školy, kterou ale
větší rekonstrukce čekají patrně v příštích le-

tech. „Na chodbě a v několika učebnách prvního
patra došlo k obnově omítek a výmalby. Drobné
opravy řemeslníci provedli i ve druhém patře,
kromě toho jsme nakoupili jednolavice do dvou
tříd prvního stupně. Letos práce nejsou tolik
rozsáhlé, ale v nejbližších letech nás nejspíše
z evropských peněz čeká modernizace odbor-
ných učeben a částečná přestavba, aby byla

Rádi bychom připomněli občanům, že kontej-
nery na použité oleje z domácností máme
na sídlištích v ulicích Z. Kopala, 17. listopadu,
Kornická, na Komenského náměstí a u super-
marketu Billa. Do kontejneru patří pouze PET
lahve s pevným uzávěrem a přefiltrovaným po-
užitým olejem. Do kontejneru nepatří skleněné
lahve, plechovky ani jiné odpadky. 
Nabídka brigády - firma, která kontejner s oleji
vyváží, hledá brigádníka, který by oleje z pěti lo-
kalit v Litomyšli sléval do barelů. Za odpraco-
vanou hodinu nabízí 200 korun. Více informací
poskytnou na Odboru místního hospodářství
MěÚ Litomyšl, telefon 461 653 364. 

Jana Foltová, Odbor místního 
a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl

Jak se zbavit 
použitých olejů
z kuchyně

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

Uzavření knihovny
Ve středu 17. srpna bude knihovna z provozních
důvodů uzavřena. Iva Pekníková

celá škola bezbariérová,“ popsal aktuální i plá-
nované změny Ondřej Vomočil, ředitel ZŠ Zá-
mecká.     
Do údržby a oprav se pustilo město i v mateř-
ských školách. Řemeslníci od června kompletně
vyměňují na MŠ Sedmikráska elektroinstalaci.
S pracemi začali mimo třídy a od července se
přesunuli do učeben, šaten a chodeb a opravy
potrvají až do konce srpna. Na MŠ v Líbánkách
malovali třídy a v odloučeném pracovišti na Ji-
ráskově ulici opravili omítky. Do letošních
prázdninových oprav na základních i mateř-
ských školách město investovalo více než tři mi-
liony korun.                         -mf-, foto: ZŠ Zámecká     

I v srpnu můžete navštívit plovárnu v Litomyšli,
která je pro veřejnost otevřena denně od 9 do
20 hodin. V případě chladného počasí bude plo-
várna uzavřena a pro návštěvníky bude zpřís-
tupněn vnitřní bazén. Venkovní bazény jsou
ohřívány pomocí solárních panelů, které po
celou letní sezonu zajišťují příjemnou teplotu
vody. 
Město Litomyšl v poslední letech průběžně in-
vestuje do obnovy vybavení, proto se na plo-
várně v předešlých dvou letech objevily nové
prolézačky, koš na basketbal, hřiště na pétan-
que, stolní tenis či skluzavka pro nejmenší.
Letošní novinkou je instalace vzduchové tram-
políny, která je obzvlášť oblíbená mezi dětmi. 

-red-

Plovárna v srpnu
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V minulém vydání Lilie jsme vás informovali
o celkových výsledcích participativního rozpočtu.
Níže si můžete přečíst reakce autorů vítězných
projektů. Vedení města už také v červenci zahá-
jilo první koordinační schůzky k realizaci návrhů.
„Gratuluji vítězům a ostatním, kteří letos se
svými projekty neuspěli, děkuji za aktivitu a in-
vestovaný čas. Své nápady můžou rozhodně
přihlásit i do dalšího ročníku. Zároveň chci podě-
kovat i všem občanům, kteří v participativním
rozpočtu hlasovali, letos se připojilo 648 ověře-
ných občanů, což je za tři uskutečněné ročníky
nejvyšší počet,“ uvedl starosta Daniel Brýdl
a dodal, že vybrané projekty by měly být realizo-
vány nejpozději v příštím roce.

Představujeme vítěze participativního rozpočtu

Revitalizace parku u kapličky na Pohodlí
Každý, kdo projíždí Pohodlím, si jistě všiml kap-
ličky poblíž hlavní silnice. Kaple Nejsvětější Tro-
jice je nedílnou součástí celé vesnice a jejím
významným bodem. Proto bychom rádi revita-
lizovali park, který je její součástí.
„Děkujeme srdečně za každý hlas pro projekt
Revitalizace parku u kapličky na Pohodlí. Velmi
si této podpory vážíme a těšíme se na realizaci.“ 

Za Osadní výbor v Pohodlí Lenka Vacková

Zelený pás kolem Litomyšle
Co mi v Litomyšli chybí, jsou lesy a stromy.
Máme příležitost vybudovat něco, co po nás zů-
stane pro naše děti a vnoučata. Zelený pás při-
blíží Litomyšl nejpříjemnějším místům pro život
v Evropě.
„Děkuji všem, kteří chtějí v Litomyšli a okolí více
zeleně. Jak jsem slíbil, na projekt posílám 15 tisíc
z vlastních prostředků. Pokusím se také sehnat
mnohem víc peněz z různých nadací. Jsem rád,
že ČEZ slíbil na Černé hoře zakopat vedení vy-
sokého napětí, takže i tam se bude moci sázet
hodně nových stromů. Doufám, že budeme
v příštích letech pokračovat a podaří se zkulti-
vovat všechny pozemky, které jsou teď v územ-
ním plánu vedeny jako rekreační zeleň. Tohle je
ale jenom začátek. Můj sen je prstenec lesa
kolem celé Litomyšle, samozřejmě s ohledem
na zájmy zemědělců a vlastníků pozemků. 
Výhody jsou následující:
1)  Budeme mít víc cílů na procházky.
2)  Okolí města bude hezčí.
3)  Omezíme zápach z polí.
4)  Stromy udrží víc vody v krajině než kukuřice

a řepka.

5)  Stromy zlepší životní podmínky pro zvěř
a ptactvo.

6)  Stromy sníží prašnost v okolí.
7)  Stromy ochladí mikroklima, takže u nich

bude v létě příjemněji.
8)  Výsadba nových stromů účinně zmírňuje kli-

matickou změnu tím, že stromy v sobě
vážou uhlík.“                        Tomáš Havránek

Rozkvetlejší Litomyšl
Žijeme v krásném městě. Mohlo by být ale ještě
hezčí, kdyby v něm bylo více květin a zeleně.
Proto chceme nechat letničkami osadit travnaté
plochy, pořídit velké mobilní truhlíky a zaplatit
další výsadbu pro ještě hezčí a rozkvetlejší Lito-
myšl. 

Ubytováváte ukrajinské občany?
Ubytovali jste u sebe v domě nebo bytě ukra-
jinské uprchlíky? Pak máte nárok na příspěvek
pro solidární domácnost. 
Dávku poskytuje Úřad práce ČR každému (fy-
zické osobě), kdo ubytoval uprchlíky bezplatně
na dobu delší než 16 dní. Za bezplatné se pova-
žuje poskytnutí ubytování i v případě, kdy vám
ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn
a elektřinu.
Pokud s ubytovanými cizinci žijete v jedné do-
mácnosti, činí měsíční výše příspěvku na jednu
ubytovanou osobu 3 tisíce korun. Maximálně
může jedna domácnost obdržet 9 tisíc korun,
tedy za 3 a více ubytovaných osob (včetně dětí).
Jestliže žadatel poskytuje bydlení v jiné než
vlastní domácnosti, pohybuje se měsíční výše
příspěvku od 5 do 15 tisíc korun podle počtu
ubytovaných osob.
O příspěvek je možné žádat vždy měsíc zpětně,

tedy např. v červenci za červen, v srpnu za čer-
venec atd.
Žádost podávejte prostřednictvím jednoduché
aplikace, kterou najdete na www.uradprace.cz
v sekci „příspěvek solidárním domácnostem“.
Pokud jste osoba podnikající a ubytováváte
ve své nemovitosti ukrajinské občany s dočas-
nou ochranou, zaregistrujte se do databáze
HUMPA. Na e-mail nabidka@pak.izscr.cz na-
pište, že chcete zaslat podklady k registraci
do HUMPA. Bude vám zaslán jednoduchý for-
mulář, který vyplníte a pošlete zpět. V případě
nejasností můžete využít konzultace na tele-
fonním čísle 466 026 875. 
Další informace k péči o ukrajinské uprchlíky
v Litomyšli ráda poskytne Petra Benešová, tel.:
607 605 720.

Krásné léto všem přeje Petra Benešová,
Olga Radimecká a Eva Beňová

Uzávěrka zářijové Lilie
Připomínáme, že uzávěrka zářijové Lilie bude
21. srpna.  Příspěvky a inzeráty proto pošlete
na kontakty uvedené v tiráži nejpozději do to-
hoto data. Podklady dodané redakci po termínu
nebudou otištěny, děkujeme za pochopení. 
Ceník inzerce a pravidla pro otištění textů na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie. -red-

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

„Ráda bych poděkovala všem, kteří svým hla-
sem podpořili letošní návrh - Rozkvetlejší Lito-
myšl. Věřím, že květinové záhony nebo osázené
truhlíky v místech, kde nyní chybí, budou Lito-
myšli slušet a že nám pestré barvy a vůně kvě-
tin zpříjemní všední i sváteční dny. Děkuji všem,
kteří svým hlasem pomohli udělat naše město
ještě krásnějším. Přeji Vám hezké, slunečné
léto!“ Lucie Vavřínová

Odpočinek, zamyšlení – židovský hřbitov
Odpočinkové a především naučné místo u ži-
dovského hřbitova se může stát přirozeným
cílem vycházek místních obyvatel i návštěvníků
města. K tomu pomůže i realizace trojjazyčného
informačního panelu připomínajícího židovskou
historii Litomyšle.
„Rád bych pogratuloval všem vítězům, ale
i ostatním, kteří se svojí snahou o zlepšení ži-
vota v Litomyšli zapojují do "občanské společ-
nosti". Je to trochu klišé, ale právě aktivní lidé
tvoří skvělé město, jakým Litomyšl je. Velmi
dobře vím, že jste velikou inspirací pro mnohá
další města. Inspirujete svojí rozmanitostí, ale
i upřímným vztahem vedení města k mnoha
otázkám a problémům. To není málo a neměli
bychom na to zapomenout! Přeji upřímně všem
občanům Litomyšle vše dobré a děkuji za pod-
poru projektu.“  Martin Růžička  -red-
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S Pralinkovou 
tetou na Radničním
dvorku
V srpnu vás opět zveme na literární pořad
na Radničním dvorku. Čeká nás setkání s la-
skavou a vtipnou dámou Petrou Filovou alias
Pralinkovou tetou. Většina Litomyšlanů,
a nejen jich, ji zná díky jejímu facebookovému
blogu Špeky Pralinkové tety. Loni vydala stej-
nojmennou knihu, která vykouzlila úsměv
na tváři stovkám čtenářek a čtenářů a jejímž
prodejem pomohla získat nový vozík pro svoji
handicapovanou kamarádku. V současnosti
Petra dokončuje druhou knihu Pralinková teta
na cestách. Přijďte tedy na Radniční dvorek
za knihovnu poslechnout si pár „špeků“ přímo
z úst jejich autorky. Možná přidá i pár nových
z právě připravované knihy. Samozřejmě ne-
bude chybět i něco sladkého na zub – vždyť
se jedná o Pralinkovou tetu. 
Těšíme se na Vás ve čtvrtek 18. srpna v 18
hodin na Radničním dvorku za knihovnou. 

Iva Pekníková

Pokračování projektu Ta Božena!
Tříletý projekt Ta Božena!, který letos v květnu
odstartoval slavnostním zahájením na radničním
dvorku a v červnu pokračoval dětskými lektoro-
vanými programy během Festivalových zahrad,
nabídne do konce roku ještě několik doprovod-
ných aktivit. První z nich nás čeká ve čtvrtek 11.
srpna ve 20:30 hodin a jedná se o promítání
filmu A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu.
Večer, krátce po setmění, v útulném prostředí
dvorku domu U Rytířů návštěvníci zhlédnou ně-
mecko-český film natočený podle posledních
dopisů, které Božena Němcová adresovala
svým dětem a přátelům. Tyto dopisy vznikaly
právě v Litomyšli, kde naše největší spisova-
telka trávila čas na sklonku svého života. Ně-
mecká režisérka Dagmar Knöpfel nenatočila
životopisný film, natož dokument o životě Bo-
ženy Němcové, jde spíše o intimní pohled
do spisovatelčina nitra.
Film z roku 2005 se u nás do širší kinodistribuce

nedostal, místním divákům ho představila
Česká televize. I přes účast předních českých
herců je u nás snímek méně známý. Role Bo-
ženy Němcové se ujala držitelka ocenění z me-
zinárodních filmových festivalů v Karlových
Varech, Berlíně a Šanghaji Corrina Harfouch. Je-
jího manžela Josefa Němce ztvárnil Boleslav
Polívka. Dále se ve filmu objevují například On-
dřej Vetchý, Anna Polívková nebo Petr Forman.
Promítání filmu není poslední letošní akcí do-
provodného programu projektu Ta Božena!.
Na začátku září v rámci Litomyšlských dvorků
proběhne v Augustově tiskárně komentovaná
prohlídka a čtení z autorčina díla, kterého se
ujme člen Činohry Národního divadla Igor Oro-
zovič. Na konci listopadu pak přednáška profe-
sorky Mileny Lenderové v městské knihovně.
Pro více informací o projektu i doprovodném
programu navštivte web www.tabozena.cz.

Václav Novák

Současná 
dětská ilustrace
29. květen – 4. září 2022 v regionálním muzeu
Výstava představuje práci šesti českých autorů,
kteří se věnují převážně tvorbě pro děti, ilustraci
a animaci.
Barbora Brůnová je autorka komiksových stripů
Já to měl první, ilustrátorka knih, komiksů a pro-
dejných obrázků.
Autorka a ilustrátorka knih o lese, přírodě
a o tom, co nás přesahuje, Bára Buchalová ilu-
strovala více než 45 dětských knih a kreslila
také pro časopisy ABC, Bublifuk či Sluníčko.

Srpnová nabídka Kina Sokol
První polovina prázdnin je za námi a před námi
ještě měsíc letní pohody a skvělých filmových
zážitků. Kdo nestihl premiéru marvelovského
Thora, skvělého hudebního dramatu Elvis nebo
akčního Top Gunu, nemusí smutnit. V srpnu bu-
deme reprízovat všechny tituly. Mimochodem,
Top Gun: Maverick už atakuje špici žebříčku nej-
výdělečnějších filmů všech dob. 
V srpnu také do distribuce vstupuje několik no-
vinek – ambiciózní akční jízda Bullet Train, kde
hlásí návrat herecká hvězda Brad Pitt. V tomto
filmu vás čeká divoká cesta Japonskem v super-
rychlém vlaku, který má na palubě několik ná-
jemných zabijáků, jejichž mise jsou vzájemně
propojené i protichůdné. V napětí nepoleví ani
další novinka s názvem Bestie, ve které otec
vezme své děti na vzpomínkový výlet do Afriky.
Bohužel, výlet do africké divočiny se změní v boj
o přežití, když skupinku začne atakovat mo-
hutný a hladový lev. A pokud chcete nervy na-
pínat ještě více, zveme vás na hororovou noc
do potemnělého kina. Za svitu svíček, s tajem-
nými postavami pohybujícími se po kině se mů-
žete usadit do sálu a užít si tři a půl hodiny
strachu. Akci odstartuje v 19.30 hodin Sirotek:
První oběť, což je pokračování úspěšné prvotiny
Sirotek z roku 2009. Tentokrát budou diváci
svědky toho, jak se dnes již známé sirotě Esther
podaří utéct z psychiatrické léčebny kdesi v Es-
tonsku do Ameriky, kde se bude vydávat
za ztracenou dceru z bohaté rodiny. Stejně jako
v prvním filmu však její plán dostane trhlinu
v podobě adoptivní matky, která se před ní roz-
hodne ochránit svou rodinu. Večer bude pokra-
čovat od 21.30 hod. očekávaným sci-fi hororem

Nene oscarového režiséra Jordana Peele, který
rád šokuje a porušuje pravidla žánru. 
Abychom jen diváky nestrašily, v nabídce bu-
deme mít i romantické drama After: Pouto.
Série After se stala světovým fenoménem
hlavně u mládeže a v závěrečném díle se do-
zvíme, jestli se cesty osudové lásky Tessy a Har-
dina rozdělí nebo naopak. 
Předposlední pozvánka patří milovníkům čes-
kých filmů – na začátku srpna premiéruje ko-
medie Střídavka, kterou natočil režisér Petr
Nikolaev, autor diváckých hitů Báječná léta pod
psa nebo Příběh kmotra. Martin Hofmann, Jitka
Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek a Kris-
tina Svarinská v hlavních rolích představují bý-
valé nebo současné partnery. Minulé páry spolu
z předešlých vztahů mají děti a střídavě se o ně
starají se svými novými partnery. Organizaci to-
lika lidí se hrdinové rozhodnou vyřešit přísným
řádem a harmonogramem, jenže pro partner-
ské vztahy žádný plán a jistota neexistuje.
O své štěstí a lásku budou muset všichni přeci
jen zabojovat. 
Poslední pozvánka do kina míří k fotbalovým fa-
nouškům, obzvláště těm, kteří si rádi zavzpo-
mínají na éru, kdy česko reprezentoval Honza
“Dino“ Koller. Právě jemu je věnován dokument
Koller: Příběh obyčejného kluka. Dokument
o klukovi, který se z opraváře traktorů stal nej-
lepším střelcem v historii české reprezentace,
se vrací do míst, kde působil, od Smetanovy
Lhoty až po Monako. Celý srpnový program kina
najdete jako obvykle na webu www.kinolito-
mysl.cz a na tištěných plakátech.                                                                                                

Dita Konečná

Autor komiksů, výtvarník, ilustrátor a animátor
Libor Drobný je tvůrcem obrázků k více než
dvěma stům publikací. Jeho kresby a texty se
objevují v časopisech, jako jsou Sluníčko, Mate-
řídouška nebo Špuntíci.
Ilustrátor dětských časopisů a komiksových
sérií Tomáš Chlud vytvořil například Kouzelný
kalendář nebo Velké putování. Spolupracuje
mimo jiné s Divadlem Spejbla a Hurvínka a zí-
skal také nominaci na Českého lva za nejlepší
kostýmy.
Kreslíř vtipů a ilustrátor Tom Pekárek kreslí ilu-
strace pro časopis Mateřídouška, vtipy pro ča-
sopis Tapír, ale i obrázky na trička pro
bastard.cz.
Scénárista a ilustrátor Honza Smolík vytvořil
řadu knížek komiksů a hádanek pro děti.

Veronika Sochůrek

Bullet Train

Střídavka
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Výstava maleb v Bobo café
Eva Vaculíková, rodačka z Litomyšle, vás sr-
dečně zve na svou výstavu olejových maleb
v kavárně BOBO café, Vodní valy 162, Litomyšl.
Výstava zachycuje především autorčinu tvorbu
z posledních dvou let, tématem jsou figurální

výjevy spojené s národními pověstmi, jako je
například vodník z Erbenovy kytice, a dále kra-
jinomalby z Vysočiny. Výstavu zde můžete
zhlédnout do 30. 9. 2022.

Eva Vaculíková

29. ročník Újezd-
ského babího léta 
Vážení čtenáři, jste srdečně zváni na víkend 19.
– 20. srpna 2022 do Dolního Újezda u Lito-
myšle, kde se koná již 29. ročník festivalu Újezd-
ské babí léto. 
Jako každý rok jsme se snažili připravit pro Vás
co nejlepší program.
Páteční program nám zahájí Věra Martinová se
skupinou Meritum. Dále vystoupí skupiny Lo-
kálka a Alva, která hraje písně legendární sku-
piny Hoboes. Večer zakončí Ivan Hlas Trio.
V sobotním programu Vám zahraje a zazpívá
Vojta Kiďák Tomáško, který oslaví 75. naroze-
niny, Pavel Žalman Lohonka se svým spolem,
a skupina Flashback. Představí se i skupina AL-
FASRNEC, která je „talent 2022 Country rádia“
a vítěz Porty 2022 skupina VeHiBa.
O sobotní dobrou náladu se dále postará sku-
pina Hop Trop i Vojta Nedvěd se skupinou Tie-
break a celý festival zakončí Taxmeni.
Festival se koná jako každý rok v přírodním
areálu SDH za koupalištěm. 
Pro návštěvníky, kteří chtějí nocovat v přírodě,
je připraven kemp přímo na koupališti. 
Parkování aut bude v blízkosti areálu za fotba-
lovými hřišti.
Všechny návštěvníky prosíme, aby své čtyřnohé
kamarády nechali doma u svých blízkých, pro-
tože jim nebude umožněn vstup na festival.
Vstupenky si zakupte v Informačním centru
v Litomyšli nebo další možnosti předprodejů
a více informací naleznete na stránkách:
www.ujezdskebabileto.cz. Jan Jack Švec

Je čas na druhý poločas 
Toulovcových prázdninových pátků! 
strana 1 >
Losovat budeme poslední prázdninový pátek –
vylosovaní šťastlivci, kteří budou losování pří-
tomni, si budou moci vybrat cenu dle vlastního
výběru. Ostatním budou ceny začátkem září za-
slány poštou.   
Nezapomeňte, každý prázdninový pátek na vás
od 18.00 čeká pohádka a od 19.30 koncert – vše

na Toulovcově náměstí. V případě nepříznivého
počasí se akce koná v Music Clubu Kotelna. Tou-
lovcovy prázdninové pátky najdete i na facebo-
oku. Právě zde se každý pátek po druhé hodině
dozvíte, máte-li přijít na Toulovcovo náměstí či
do Music Clubu Kotelna.   

za pořadatele Michaela Severová,
vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu 

Den kamarádů
po roce opět
Na Výsluní
i s pěnou od hasičů
V sobotu 6. 8. proběhne od 14 hodin na dět-
ském hřišti Na Výsluní tradiční Den kamarádů.
A na co se děti mohou těšit? Kromě malování
na obličej i na ukázku hasičské techniky, jízdu
zručnosti, střelbu na branku, házení obručí
na cíl a na spoustu dalších zábavných soutěží.
V průběhu dětského odpoledne bude všem
návštěvníkům k dispozici rozšířená nabídka ob-
čerstvení v hospůdce Na Výsluní.
Na závěr Dne kamarádů si děti mohou zařádit
v moři pěny, kterou zhotoví hasiči z Čisté po-
mocí speciálního zpěňovacího systému, takže
plavky a ručník s sebou.
Nezapomeňte si Den Kamarádů označit v ka-
lendáři a přijďte si s celou rodinou v sobotu 6. 8.
Na Výsluní zasoutěžit a občerstvit se.

Text a foto: Antonín Hloušek
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Marien & Víta Troníček v Nových Hradech
Po covidové pomlce se opět vracíme k pořádání
koncertů v barokním kostele sv. Jakuba v No-
vých Hradech u Skutče. V letošním roce jsme
pro vás připravili koncert pardubické folkové
formace Marien & Víta Troníček.  Máte rádi pís-
ničky, které vyprávějí neotřele o lidech, vztazích
a věcech kolem nás? Máte rádi krásné vokály
a zvuk folk country kapely? Tento koncert je
tedy něco, co vám jistě udělá dobře na duši. 
Přijměte pozvání do Nových Hradů u Skutče
21. 8. 2022 od 17 hodin. Vstupné 250 Kč a prodej
vstupenek na místě od 15 hodin. 

Václav Nádvorník

Program DušeProstoru na srpen
Srdečně vás zveme do prostoru pro podporu
duševního zdraví ve Svitavách. Na srpen jsme
pro vás připravili tyto aktivity, které jsou pod-
porovány Pardubickým krajem a městem Svi-
tavy.    
1) Setkávání lidí se zkušeností s duševním one-
mocněním – v srpnu se budeme scházet tyto
úterky: 2. 8., 16. 8. a 30. 8. a to vždy od 15:30
do 17:30 hod. v prostorách Centra duševního
zdraví (CDZ) Svitavy - nám. Míru 29/87.
2) Klubové činnosti jsou otevřeny všem. Zúčast-
nit se může kdokoliv, kdo má zájem. Přijďte se
k nám podívat a zjistit o DušeProstoru více.
Út 9. srpna – Ukázková hodina metody FIE
(Feuersteinovo instrumentální obohacování) se
také bude konat od 15:30 hod. v CDZ. FIE je me-
zinárodně rozšířená metoda, která přináší vyni-
kající výsledky ve zvyšování kritického myšlení
a rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých.  
Út 23. srpna – Kroket – pojďte se vyladit do po-

hody u příjemné přátelské hry s koulemi a bran-
kami. Sraz bude v 15:30 hod. v CDZ a pak se
společně přesuneme do parku Jana Palacha. 
3) Senior setkávání se v srpnu nekonají. O to víc
se na vás budeme těšit v září.
Na podzim budeme otevírat kurz Harmonizace
uměním, který povede litomyšlská výtvarnice
Lenka Řemínková. Už teď se můžete hlásit.
V září nás čeká víkendový pobyt v Květné za-
hradě (www.kvetnazahrada.cz), který se bude
konat 16. - 18. 9. 2022. Přihlásit se můžete e-
mailem na duseprostor@gmail.com nebo tele-
fonicky na čísle 605 541 805 do neděle 14. 8.
2022. 
Více informací, aktuální program a případné
změny můžete sledovat na Facebooku
Duše_Prostor a na www.duseprostor.cz.
Přijďte! Těšíme se na setkávání s Vámi.

Za DušeProstor Marie Boštíková

Med osladí Litomyšlské dny barokní tradice
Uprostřed festivalu, v úterý 16. a ve středu 17.
srpna, je připravena dvojice přednášek. Tématem
první z nich bude včelaření v době pozdního ba-
roka a nastupujícího osvícenství a přednášet
bude PhDr. Marie Šotolová z Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy. Přednáška se koná ve spolu-
práci s Českým svazem včelařů, ZO Litomyšl,
který pro tuto příležitost připravil i malou ochut-
návku medu. Při druhé přednášce, kterou spolu-
pořádá Městská galerie Litomyšl, představí
restaurátor Jan Tomíček z Brna techniku umělého
mramoru, hojně oblíbeného v době baroka.
Vyvrcholením letošního programu pak bude

ve čtvrtek 18. srpna slavnostní koncert v kostele
Povýšení sv. Kříže, na kterém zazní Loutna
česká, legendární písňový cyklus génia českého
baroka Adama Michny z Otradovic.
Ani v letošním roce jsme nezapomněli na ty nej-
menší fanoušky baroka, pro které je opět při-
pravena dětská soutěž o drobné ceny. Soutěž
bude probíhat formou plnění úkolů v pracovním
listu, který bude k dispozici několik dní před za-
čátkem festivalu na našem Facebooku. Sedmý
ročník Litomyšlských dní barokní tradice se
koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR,
České biskupské konference, náměstka hejt-
mana Pardubického kraje Romana Línka a sta-
rosty města Litomyšl Daniela Brýdla.

za pořadatele Vítek Večeře, 
foto: Marek Votroubek

Přijďte se poveselit
na naši Oslavu na dvorku
Letos se chystáme zapojit do oblíbené místní
akce – Litomyšlských dvorků. V sobotu 10. září
chceme Oslavou na dvorku připomenout 100.
výročí založení Charity ČR a také úžasných 100
let, které uplynuly od otevření Lidového domu,
našeho sídla. 
Sejdeme se v 14.45 hod. před Lidovým domem,
kde poté příchozím zazpívá místní rodačka
Radka Rubešová s hudebním uskupením
Chanson Trio CouCou. Celá budova Lidového
domu se pro vás otevře – můžete nakouknout
do našich prostor, prohlédnout si foto výstavu
Můj svět nebo si poslechnout zajímavou před-

nášku o Indii spojenou s malou ochutnávkou.
V našem sídle také vyvěsíme historické foto-
grafie Lidového domu a u vily Jindra bude k vi-
dění výstava fotografií z Indie. Děti se budou
moci vyřádit v dílničce, ve které si pomalují pu-
tovní kamínek nebo vyrobí placku na batoh.
V září si také připomeneme 10. výročí založení
Dobrovolnického centra, kterým za tu dobu
prošlo více než 400 dobrovolníků. Přijďte
s námi strávit prima odpoledne a oslavit tři vý-
ročí najednou! 
Podrobný program na litomysl.charita.cz.

Veronika Peterková

Suchá jehla
pátek 2. září 2022 od 17 hodin
Přijďte si vyzkoušet grafickou techniku tzv.
suché jehly, která spočívá ve vyrytí kresby os-
trým hrotem do měděné desky a v jejím násled-
ném otištění na papír v grafickém lise. Výsledné
práce mívají nezaměnitelný měkký až sametový
charakter. Pro svou nenáročnost byla tato tech-
nika oblíbená u mnoha známých umělců, jako
např. Rembrandta van Rijna, Edvarda Muncha
nebo Pabla Picassa.
Z Váchalových současníků se technikou suché
jehly nejvíce proslavil Bohuslav Reynek. S Vá-
chalem je sice mnohé odlišovalo, ale také
mnohé spojovalo.
Lektorkou kurzu je Anna Pátková. Na dílnu je
nutné se předem přihlásit na e-mail klime-
sova@rml.cz nebo na tel. 777 840 425. Kapacita
je 8 osob. Kurz je určen pouze pro dospělé
a děti přibližně od 15 let. Cena dílny 400 Kč
včetně vstupu do expozice. Portmoneum bude
otevřeno výhradně pro účastníky kurzu.

Hana Klimešová

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.

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
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Cyklus přednášek o duševním
zdraví ve svitavském okrese
V září letošního roku začne cyklus přednášek
věnujících se zajímavým a ožehavým téma-
tům z oblasti duševního zdraví, které pro ve-
řejnost z okresu Svitavy zorganizoval
za podpory Pardubického kraje a města Svi-
tavy spolek DušeProstor.
První z přednášek se uskuteční 15. září
od 17.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce, kde bude ředitel Národního ústavu
duševního zdraví PhDr. Petr Winkler, Ph.D., ho-
vořit o příčinách sebevražedného chování
v ČR i ve světě a prevenci sebevražd obecně
i se zaměřením na ČR.
V měsíci říjnu se ve Svitavách budete moci do-
zvědět, jak se v ČR plánuje péče o lidi s Alz-

heimerovou chorobou a obdobnými onemoc-
něními. A v Moravské Třebové se uskuteční
přednáška k tématu poruch příjmu potravy.
Na listopad připravujeme v Jevíčku přednášku,
jejímž tématem bude problematika lidských
práv u lidí s duševním onemocněním. 
Cyklus přednášek o duševním zdraví zakon-
číme v prosinci v Litomyšli, kde se na poslední
přednášce tohoto roku budete moci dozvědět
mnohé o vztahu těla a duše.
Podrobné informace k jednotlivým předná-
škám se dozvíte v dostatečném předstihu. 
Přijďte. Těšíme se na vás.

Za DušeProstor Štěpán Plecháček 

Jan Rak: Na hranici neviditelného
Srdečně zveme na přednášku pana prof. Jana
Raka Na hranici neviditelného ...aneb Bytí chce
být tak to je 13. září od 18 hodin v prostorách
Zámeckého návrší.
Jan Rak je přední český vědec, jaderný a kvan-
tový fyzik, profesor na finské univerzitě v Jy-
vaskyle, mnohaletý pracovník na projektech
na největším urychlovači částic na světě

ve švýcarském CERNu. Co mohou nejnovější
poznatky kvantové fyziky vypovídat o tom co je
vědomí, o světě kolem nás a co spojuje kvanto-
vou fyziku se světem spirituality? O tom všem
a mnohem víc v přednášce profesora Jana Raka.
Předprodej vstupenek v Informačním centru Li-
tomyšl a smsticket.

Mila Bohunická

Litomyšlská 
Spacák párty
slaví půlkulatiny!
Z nápadu dvou kamarádů spojit lidi, již mají rádi
pohodu, relax, hudbu a spacáky stejně jako my,
se stala tradice! A tak vás dobrosrdečně mů-
žeme pozvat na již 5. ročník Litomyšlské Spacák
párty.
Přijďte s námi 3. 9. 2022 od 13 hodin ke Smeta-
novu domu prožít skvělé odpoledne, plné krás-
ných zážitků s rodinou a přáteli v příjemném
prostředí Litomyšle.
Po celé odpoledne pro vás máme připraven
hudební program s místními i přespolními ka-
pelami. Dále pak doprovodný program pro nej-
menší, malé i velké dobrodruhy, netradiční hry,
kreativní dílničky, různé workshopy, fotokoutek,
hračkoviště, vernisáž obrazů, pohádkové dob-
rodružství…a na závěr akce jako vždy úžasné
a dechberoucí ohnivé představení.
Sbalte deky, spacáky a vydejte se za hudbou,
zábavou a pohodou do parku u Smetanova
domu! Vstupné dobrovolné.
Veškeré informace – program a aktuality se do-
zvíte na našem facebooku či instagramu - Lito-
myšlská Spacák párty. Nezapomeňte 3. září
od 13 hodin v parku u Smetanova domu.
Těšíme se J+M+M Spacák párty z.s.

Martin Pelikán

Pojďte s námi slavit…
Dne 7. 7. 2022 jsme si připomněli 30 let od za-
ložení soukromé střední školy Trading Centre
v Litomyšli. Tehdy, pár let po sametové revo-
luci, něco nového a neobvyklého. Ing. Lubomír
Kolek s Mgr. Ivanou Leníčkovou měli geniální
nápad, nabídli něco, co na trhu chybělo. Tím
byla možnost dvouletého pomaturitního stu-
dia, ke kterému přibyly jednoleté jazykové
kurzy anglického a německého jazyka
a od roku 1997 i čtyřletý maturitní obor „Eko-
nomika a podnikání“. Zatímco pomaturitní
kurzy byly postupně zrušeny, maturitní obor
pokračuje dodnes. Ve výuce se soustřeďujeme
na cizí jazyky, ekonomické předměty, účetnic-

tví, jednoduše na vše, co člověk potřebuje pro
dobré uplatnění v současném světě. Pomysl-
nou „třešničkou na dortu“ je možnost vyces-
tovat na odborné stáže do zahraničí v rámci
programu Erasmus+.
Jsme velmi pyšní na všechny naše absolventy,
s mnohými se čas od času setkáváme a s nos-
talgií vzpomínáme na středoškolské časy. Jsme
moc rádi, že se oni a jejich rodiče nebáli dát
svoji důvěru malé soukromé škole, víme totiž,
že investice do vzdělání patří k těm nejhodnot-
nějším. Věříme, že Trading Centre má a do bu-
doucna bude mít své pevné místo v našem
regionu jako škola, která nabízí kvalitní vzdě-

Maok & Terez Wrau: Mezi světy
Zveme vás na koncert slovenského multiinstru-
mentalisty Maoka, jehož hudba vás dokáže na-
ladit, uvést do relaxace a mnohdy i do hloubek,
o kterých jste sami netušili že je máte.
Jako speciální host vystoupí písničkářka Terez
Wrau - krásná a nadaná písničkářka a buskerka,
která sbírá písně z celého světa a zpívá ve 14 ja-
zycích. K tomu skládá i vlastní písně v českém
jazyce. 
Maok je hudebník, improvizátor, multiinstru-
mentalista, zpěvák, skladatel, ale hlavně člověk,
jehož životní součástí a nejvýraznější složkou
sebevyjádření je hudba. Jeho hudba uzdravuje
a inspiruje. Hraje na koncertech, dělá muziko-
terapie, skládá hudbu k divadelním představe-
ním, tanečním inscenacím, ilustracím a filmům
(mj. autor hudby k filmu Bathory). Hudbu dělá
pro hudbu, která jde přímo ze srdce a kterou
nechává svobodně plynout ať je jakákoliv. Hraje
také, svým způsobem, slovenskou lidovou
hudbu. Za doprovodu jeho hudby můžete ne-

chat rozeznít svou vnitřní krajinu a nechat se
unášet na ztišených vlnách, kam až jen budete
chtít. 
Terez Wrau vystudovala v Olomouci speciální
pedagogiku, po studiích zběhla k baristice a vý-
běrové kávě, kterou po deseti letech vyměnila
za cestování po Evropě jako pouliční umělkyně.
Šest let sbírá tradiční písně různých kultur
a píše vlastní tvorbu. Právě vychází její třetí
album s názvem Terez Wrau & friends. Potkat ji
můžete v ulicích našich měst nebo se s ní po-
nořit do tajů Kakaových ceremonií, kterými pro-
vází v rámci ženských a smíšených kruhů.
Koncert bude doprovázet výstava soch skvě-
lého Marka Cinka - nenechte si ujít - více
na www.inner-m-mastery.com
Koncert se uskuteční 9. září od 19 hodin v pia-
ristickém chrámu. Předprodej vstupenek Infor-
mační centrum Litomyšl  a smsticket.

Mila Bohunická

Petra
Janů 50 let 

na scéně

Největší hity několikanásobné
zlaté slavice zazní v Litomyšli, 

ve Smetanově domě, 
7. října od 19 hodin

lání a pohodové prostředí pro žáky i učitele.
Výročí vzniku školy vzhledem k letním
prázdninám oslavíme v září. V pátek 9. 9.
2022 zveme všechny naše absolventy a ve-
řejnost do školy na den otevřených dveří
od 12 do 16 hodin a večer od 19 hodin
do Smetanova domu na slavnostní koncert
violoncellového kvarteta Cello Republic.
Vstupenky budou k zakoupení přímo
ve škole Trading Centre a v informačním
centru.
Všichni jste srdečně zváni!

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

vás přes 150 titulů – Malý čtenář, Junák, Mladý
hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps, Vpřed, Ma-
teřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička, Pio-
nýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek,
Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix…
Výstava je doplněna bohatým interaktivním
programem, který je inspirován hrami ze sta-
rých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha
ukázek komiksů, českých, francouzských nebo
třeba kubánských.
Termíny komentovaných prohlídek výstavy pro
veřejnost: 28. května v 18:00, 15. června v 16:30,
6. září v 16:30. Školy, školky a školní družiny si
musí termín komentované prohlídky rezervovat
předem na emailu kmoskova@rml.cz nebo tel.
461 615 287. Petr Chaloupka

Letní dětská
herna
od 28. května 2022
Vážení a milí návštěvníci, zveme vás a vaše děti
do naší letní herny. A na co se můžete těšit?
Na oblíbené hrací koutky, domeček, dřevěnou
stavebnici, výtvarné tvoření pro malé umělce
a mnoho dalšího. Na své si přijdou kluci i hol-
čičky. Věříme, že návštěva herny pro vás bude
příjemným zážitkem a relaxací nejen během
prohlídky muzea. Těšíme se na Vás!

Renata Kmošková

Portmoneana –
Váchaliana

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

Hana Klimešová

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

10. června – 11. září 2022
Regionální muzeum v Litomyšli, které Váchalovo
muzeum spravuje, získalo v posledních letech
řadu sbírkových předmětů souvisejících s Jose-
fem Váchalem, Josefem Portmanem nebo Port-
moneem, veřejnost je však zatím neměla
příležitost zhlédnout. Vystavena bude například
Váchalova autorská kniha Satanu z roku 1926,
model Velké čertovny Portmonea a řada grafic-
kých listů, tiskařských štočků a exlibris zhoto-
vených Josefem Váchalem nebo pro Josefa
Portmana. Záštitu nad výstavou převzal ná-
městek hejtmana Pardubického kraje Roman
Línek. K výstavě je vydán reprezentativní kata-
log výstavy. Komentované prohlídky výstavy:
9. srpna 2022 od 10.00 / 8. září 2022 od 17.00

Hana Klimešová
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v Litomyšli v srpnu 2022

Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

2. 8. Út 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
3. 8. St 19.30 Věneband + Tadeáš - Středa, hudby Vám třeba, koncert, zdarma • letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
4. 8. Čt 18.00 František Kotleta - autorské čtení autora akční české sci-fi a fantasy literatury • radniční dvorek za knihovnou tel. 461 612 068

20.00 Queenie: Universum Tour 2022 - koncert, 690 Kč, areál otevřen od 18.30 • 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 

12.00 - 22.00 Litomyšlský pivní festiválek - osm malých pivovarů, pivní soutěže, bohaté občerstvení, živá hudba • Toulovcovo nám. tel. 776 887 719
21.00 The Night´s Joy - koncert v rámci Litomyšlského pivního festiválku • Toulovcovo náměstí
14.00 Den kamarádů - hry, soutěže, písničky a hasiči s pěnou, občerstvení zajištěno • areál u Hospody Na Výsluní tel. 776 233 329
16.00 Odpolední prohlídka chrámu - prohlídka s průvodcem, 120/100 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
21.00 Noční prohlídka chrámu - prohlídka osvětleného chrámu, 120/150 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
22.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

9. 8. Út 10.00 Portmoneana - Váchaliana - komentovaná prohlídka výstavy • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323
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

10. 8. St 19.30 Volnost + Onic - Středa, hudby Vám třeba, koncert, zdarma • letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
11. 8. Čt 21.00 Filmový večer: A touto nocí nevidím ani jedinou hvězdu - projekce německého filmu z roku 2005, režie D. Knöpfl • dům U Rytířů  
12. 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 křišťálovém srdci, Trombenik - pohádku uvede CZiDivadlo, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
13. 8. So 8.00 - 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
16.00 Odpolední prohlídka chrámu - prohlídka s průvodcem, 120/100 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
18.00 Závěrečný koncert houslových kurzů - koncert pro veřejnost, vstupné dobrovolné • Smetanův dům tel. 461 613 239
21.00 Noční prohlídka chrámu - prohlídka osvětleného chrámu, 120/150 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
22.00 Diskotéka 70. - 90. let - dj Alík • Music club Kotelna tel. 776 278 519

14. 8. Ne 19.30 LDBT: Mariánské nešpory - liturgické provedení Mariánských nešpor Adama Michny z Otradovic • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže 
15. 8. Po 19.00 LDBT: Mariánské příběhy v Mariánské - dramaticko-hudební pásmo ve veřejném prostoru věnované Panně Marii • galerie 1ar(t) 
16. 8. Út 13.00 Deskohraní + RPG Dračí hlídka - stolní hry, na RPG přihlášení nutné • radniční dvorek za knihovnou tel. 461 612 068

19.00 LDBT: Jak se včelařilo za Marie a Josefa II. - přednáška spojená s ochutnávkou medu • kostel Povýšení sv. Kříže - zahrada proboštství
17. 8. St 19.00 LDBT: Scagliola, barevný barokní den - přednáška Jana Tomíčka • kostel Povýšení sv. Kříže - velký sál proboštství tel. 461 612 263

19.30 Machos Burritos - Středa, hudby Vám třeba, koncert, zdarma • letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
18. 8. Čt 13.00 Hrátky s virtuální realitou - přihlášení předem nutné • Městská knihovna Litomyšl - přednáškový sál tel. 461 612 068

18.00 Petra Filová alias Pralinková teta - autorské čtení litomyšlské spisovatelky • radniční dvorek za knihovnou tel. 461 612 068
19.00 LDBT: Adam Michna z Otradovic: Loutna česká - závěrečný koncert legendárního písňového cyklu • kostel Povýšení sv.  Kříže

19. 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 statečném Jankovi, Jan Hrubý Trio - pohádku uvede Divadýlko Mrak, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333

20. 8. So 11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161
14.30 Bez ambicí 2022 - hudební festival (Dresden, Jiří Imlauf, fuzzy2102, Miss Petty a další) • letní scéna v parku u Smetanova domu a MC Kotelna 
16.00 Odpolední prohlídka chrámu - prohlídka s průvodcem, 120/100 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
19.00 The Night´s Joy - koncert • FotbalPark na Primátorské hrázi
21.00 Noční prohlídka chrámu - prohlídka osvětleného chrámu, 120/150 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444

23. 8. Út 13.00 Deskohraní + RPG Dračí hlídka - stolní hry, na RPG přihlášení nutné • radniční dvorek za knihovnou tel. 461 612 068
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

24. 8. St 19.30 Do větru - Středa, hudby Vám třeba, koncert, zdarma • letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
25. 8. Čt 13.00 Hrátky s virtuální realitou - přihlášení předem nutné • Městská knihovna Litomyšl - přednáškový sál tel. 461 612 068

19.30 Strašidlo cantervillské - open-air představení, dobrodružná komedie Oscara Wilde • Zámek Litomyšl - arkádové nádvoří tel. 461 615 067
26. 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: Karkulka a vlci, Neřež trio - pohádku uvde Divadlo Koráb, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
27. 8. So po celý den Lety vrtulníkem - vyhlídkové lety z Litomyšle na přání • rezervace na www.forfreedays.cz tel. 499 984 800

11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • od infocentra na náměstí tel. 461 612 161
16.00 Odpolední prohlídka chrámu - prohlídka s průvodcem, 120/100 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
18.30 - 21.30 Hradozámecká noc: Vdavky továrníkovic dcerky 2 - hrané prohlídky s tanci v podání TS Villanella, 230 Kč • Zámek Litomyšl
21.00 Noční prohlídka chrámu - prohlídka osvětleného chrámu, 120/150 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
22.00 Oskarsax - dj Oskar Sax, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

31. 8. St 19.30 Drums & Guitars - Středa, hudby Vám třeba, koncert, zdarma • letní scéna v parku u Smetanova domu tel. 461 613 239
2. 9. Pá 17.00 Suchá jehla - výtvarná dílna, nutné přihlášení předem, 400 Kč • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323
3. 9. So 13.00 - 22.00 5. Litomyšlská spacák párty - setkání milovníků pohody, příjemné hudby a spacího pytle • letní scéna v parku u Smetanova domu

22.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
6. 9. Út 16.30 Čtení pod lavici - komentovaná prohlídka výstavy časopisů pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa • regionální muzeum
8. 9. Čt 17.00 Portmoneana - Váchaliana - komentovaná prohlídka výstavy  • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323
9. 9. Pá 18.00 Maok & Terez Wrau: Mezi světy - koncert multiinstrumentalisty a písničkářky, 450 Kč/500 Kč • piaristický chrám tel. 727 878 444

19.00 Cello republic - koncert v rámci oslav 30. výročí SSOŠ Trading centre, 150 Kč • Smetanův dům tel. 734 322 314

Vysvětlivky: TPP - Toulovcovy prázdninové pátky, LDBT - Litomyšlské dny barokní tradice
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do 27. 8. Stanislav Kolíbal: Stavby - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • 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 práci šesti českých autorů, kteří se věnují převážně tvorbě pro děti, ilustraci a animaci • region. muzeum • Út-Ne
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 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 30. 9. Svět očima Miroslava Moučky - výstava • Galerie Antik Hotel Sofia Litomyšl • denně
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  

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út  9. 8. od 17.00  Kino pro seniory: Láska hory přenáší - film ČR/SR, komedie/romantický, 100 min, 70 Kč
Út, St  9., 10. 8.  Střídavka - film ČR, komedie, 90 min, 130 Kč
Pá, So 12., 13. 8.  Bullet Train - film USA, akční/thriller,130 min, titulky, 140 Kč
Ne 14. 8.  Koller: Příběh obyčejného kluka - film ČR, dokumentární, 110 min, 130 Kč
Út, St 16., 17. 8.  Bestie - film USA, thriller, 95 min, titulky, 140 Kč
Pá 19. 8. od 19.30  Sirotek: První oběť - film USA, horor/drama, 90 min, titulky, 120 Kč
Pá 19. 8. od 21.30  Nene - film USA, horor/sci-fi, 130 min, titulky, 140 Kč
So 20. 8.  Thor: Láska jako hrom - film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 120 min, dabing, 140 Kč
Ne 21. 8.  Thor: Láska jako hrom - film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 120 min, titulky, 140 Kč
Út 23. 8.  Top Gun: Maverick - film USA, drama/akční, 130 min, dabing, 140 Kč
St 24. 8.  Top Gun: Maverick - film USA, drama/akční, 130 min, titulky, 140 Kč
Pá, So, Ne 26. - 28. 8.  After: Pouto - film USA, drama/romantický, 115 min, titulky, 130 Kč
Út, St 30., 31. 8.  Elvis - film USA, hudební/drama/životopisný, 160 min, titulky, 130 Kč
Čt  1. 9.  Pozvánka do pekla - film USA, horor/thriller, 100 min, titulky, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 13., 14. 8.  Mimoni: Padouch přichází - film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/komedie, 90 min, dabing, 130 Kč
So, Ne 20., 21. 8.  Princezna Rebelka - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min, dabing, 120 Kč
So, Ne 27., 28. 8.  DC Liga supermazlíčků - film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/akční/komedie, 105 min, dabing, 130 Kč

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU 
Čt 11. 8. od 21.00  Po čem muži touží 2 - film ČR, komedie, 95 min, 80 Kč
Čt 18. 8. od 20.30  Není čas zemřít - film USA/VB, akční/krimi/dobrodružný, 160 min, dabing, 80 Kč
Čt 25. 8. od 20.15  Tajemství staré bambitky 2 - film ČR, pohádka, 105 min, 80 Kč

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

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

5. - 7. 8. Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy 2022 - 5. ročník tradičního setkání milovníků historických vozidel • Zámecké návrší
12. - 21. 8. Dny španělské kuchyně • restaurace Bohém v hotelu Aplaus • 11.00  
13. - 14. 8. Květiny v interiérech zámku - květinové dekorace oživí prohlídky II. prohlídkové trasy „Zámek za Thurn-Taxisů“ • So, Ne 9.00 - 16.00
22. - 23. 8. Prodej vyřazených knih - na podloubí před knihovnou • Městská knihovna Litomyšl • Po, Út 8.30 - 16.00
26. - 28. 8. Speciální nabídka - ryby • restaurace Bohém v hotelu Aplaus • 11.00

VÍCEDENNÍ AKCE

 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
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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 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

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

6. 8.                    So              10.00                 100 let atletiky v Litomyšli - setkání generací atletů a atletek • Městský stadion Černá hora
                                             16.00                 Velká cena města Litomyšle - 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
8. - 7. 8.             Po, Út                                   Windsurf - Sup kemp - kemp pro malé i velké, začátečníky i pokročilé • areál vodních sportů Velký Košíř
13. 8.                  So              13.00                 Off The Wall Jam vol. 7 • Bike park Litomyšl
                                             13.00                 Triatlon Litomyšl - triatlonový závod, plavání (1 km), kolo (50 km), běh (10 km) • Nedošín
                                             17.00                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. FK Česká Třebová - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
20. 8.                 So              09.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FBŠ Všestary - Pohár Českého florbalu • městská sportovní hala
                                             10.30                 Atletika: 4. kolo II. ligy - atletické závody • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. Orel Rtyně v Podkrkonoší - Pohár Českého florbalu • městská sportovní hala
21. 8.                  Ne             09.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FBC Trutnov (DTJ) - Pohár Českého florbalu • městská sportovní hala
                                             14.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FBC Česká Skalice - Pohár Českého florbalu • městská sportovní hala
26. 8.                 Pá              17.00                  Decimuž 2022 - memoriál Huberta Stratílka mladšího - tradiční tritalonový závod, prezentace 14.30 - 16.30 • areál plovárny  
27. - 28. 8.         So, Ne       10.00                 Atletika: MMČR veteránů ve víceboji - Mezinárodní mistrovsví České republiky • Městský stadion Černá hora
28. 8.                 Ne             08.30                 Jezdectví: Srpnové jezdecké závody - parkurové závody • Jízdárna Suchá
                                             10.00                 Atletika: MMČR veteránů ve víceboji - mezinárodní mistrovsví České republiky • Městský stadion Černá hora
2. - 4. 9.             Pá - Ne                                Jezdectví: Finále národního poháru ČJF ve skákání dětí a juniorů 2022 - jezdecké závody • Jízdárna Suchá
3. 9.                    So              17.00                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Libišany - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
8. - 11. 9.            Čt-Ne                                   Jezdectví: Velká cena Litomyšl 2022 - Český skokový pohár 2022, 10. kolo • Jízdárna Suchá

KAM ZA SPORTEM
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Finále Smetanovy Litomyšle: 
„Uprostřed koncertu se zničehonic zjevila Zaz”
Symfonický orchestr v zámeckém nádvoří,
o dvě stě metrů dál nad hlavami diváků heliový
balón se sólistkou Barborou Polákovou. Upro-
střed koncertu se pak přímo v zámeckém ná-
dvoří zničehonic zjevila francouzská zpěvačka
Zaz. Závěr 64. ročníku festivalu si získal nema-
lou pozornost. V pátek 1. července hostila Lito-
myšl setkání české vlády a kolegia Evropské
komise v čele s jeho předsedkyní Ursulou von
der Leyenovou. V neděli 3. 7. pak ve Velkém fi-
nále s Police Symphony Orchestra rozehrála
show, kterou nikdo ani v nejmenším neočeká-
val. 
„Ročník, na který nebude možné zapomenout.
Takový, po kterém si divák znovu řekne: Ano!
Tohle v nás přece dokáže vzbudit živá hudba,”
vypráví ještě před zahájením o plánech letošní
Smetanovy Litomyšle její ředitel Jan Pikna.
A soudě podle počtu nadšených návštěvníků se
festivalu zadařilo. Hostil na 2.700 účinkujících
v 45 pořadech, výstavy a oblíbený doprovodný
program Festivalové zahrady. „Stejně jako
ostatní festivaly jsme i my do letošního ročníku
vstupovali s obavami o návštěvnost. Do hledišť
si však nakonec našlo cestu přes 23.000 diváků,
díky nimž hlásíme vyprodanost 81 %,” popisuje
Pikna spokojeně. Že na letošní Smetanovu Li-
tomyšl opravdu dlouho nezapomenou, mohou
potvrdit i návštěvníci finálového koncertu. Dra-
maturgie letos poprvé sáhla po amatérském
orchestru. Program anoncoval mládežnické tě-
leso Police Symphony Orchestra s Janem Cinou,
Bárou Polákovou, Ivo Kahánkem, Vendulou Pří-
hodovou, Janem Sklenářem a Karolínou Souku-
povou. Běžný koncert se však během několika
úvodních minut změnil na audiovizuální show,
která rovnocenně využívala a videopřenosem
propojovala hlavní a doprovodnou scénu festi-
valu. A tak mezitím, co v zámeckém nádvoří hrál
orchestr, v zahradách se nad hlavami užaslých
diváků vznášela a zpívala Barbora Poláková.
Zatímco se na hlavní scéně střídali zmínění zpě-
váci a Ivo Kahánek preludoval Vyletěla holu-

bička, pódium v přilehlých zahradách opanovaly
krasobruslařky a nebe rozsvítil ohňostroj. Obě
scény pak díky přenosu nahlédly do obývacího
pokoje francouzské zpěvačky Zaz. Že nejde
o stovky kilometrů vzdálený prostor, diváci po-
znali s oddalující se kamerou v okamžiku, kdy
Zaz chodbou prošla přímo na pódium a koncert
korunovala několika svými písněmi. 
„Festival letos provázelo motto A znovu láska…
- sbírka milostných básní od Jana Skácela. Di-
vákům jsme proto chtěli navodit pomyslný pocit
‚motýlů v břiše’, které člověk zažívá v okamžiku
zamilování. Moment silný natolik, že jakákoliv
spojitost s ním v člověku opět a okamžitě vy-
volá hřejivé pocity. Chvíli tak překvapivou a in-
tenzivní, že člověkem zatřese na celý život.
První letní lásku, na kterou se nikdy nezapo-
míná,” vysvětlují dramaturgický záměr režiséři
večera David Ostružár a Dominik Kalivoda.
O návštěvě popové divy nevěděla kvůli kýže-
nému momentu překvapení ani většina pořada-
telů. Plány se odehrávaly mezi úzkým vedením
festivalu, orchestrem a patronem koncertu – li-
tomyšlskou firmou Adfors. „Bylo skvělé spolu-
pracovat s lidmi, kteří mají nadšení a energii
dělat věci mimo dlouhodobě zajetou škatulku.
Jsou to ‚nabíječky’ a krásně se s nimi hledá ře-
šení, jak dostat do Litomyšle a zaplatit zpě-
vačku takového formátu. A pak, jak řekl náš pan

ředitel, sny se mají plnit,” popisuje personální
ředitelka Adfors Lucie Vejačková. Právě za ní
totiž nadšenci z festivalu a orchestru spikle-
necky přišli s prosbou o pomoc. Sen PSO, Sme-
tanovy Litomyšle i Adfors v dojetí, nadšení,
slzách i standing ovation prožila do posledního
místa plná hlediště nádvoří litomyšlského
zámku a přilehlých Klášterních zahrad. „Věříme,
že motýlí chvění si domů odnesli úplně všichni,”
dodává Petra Soukupová, orchestrová máma.
Zahajovací koncert příští Smetanovy Litomyšle
proběhne ve čtvrtek 15. června 2023. Partner-
ský orchestr, Česká filharmonie, mj. přednese
slavný Rachmaninovův 2. klavírní koncert s Ki-
rillem Gersteinem a Stabat mater Antonína
Dvořáka. 65. ročník festivalu bude kvůli pláno-
vané rekonstrukci zámku o něco kratší a kon-
centrovanější – velké finále jej uzavře v neděli
2. července. „Dramaturgická koncepce upomíná
na éru Belle Epoque, přelom 19. a 20. století.
V hudební části by mělo být jejím symbolem
provedení Gurrelieder Arnolda Schönberga,
které jsou oprávněně považovány za jeden
z vrcholů expresionismu,” popisuje umělecký
ředitel festivalu Vojtěch Stříteský a poodhaluje
i několik svých dalších plánů: „Český rozhlas
bude slavit 100 let vysílání, tedy jsme k realizaci
tohoto mimořádného díla spojili síly s jeho
Symfonickým orchestrem a novým šéfdirigen-
tem Petrem Popelkou. V operních gala, která
budou muset ještě jednou nahradit operní in-
scenace, přivítáme Národní divadla z Prahy,
Brna a Ostravy s díly Smetany, Dvořáka, Ja-
náčka, Martinů, ale také Giacoma Pucciniho.
Velmi silná bude též řada komorních a chrámo-
vých koncertů, mimo jiných uslyšíme Dresdner
Kammerchor, Consort Basel a flétnistu Stefana
Temmingha.” V otázce termínu předprodeje
vstupenek pořadatelé věří v návrat k tradičnímu
datu – první březnovou středu, tedy 1. 3. 2023.
Kompletní program zveřejní v průběhu ledna. 

Karel Telecký, 
foto: František Renza

Prezentační maratón měst UNESCO 
České dědictví UNESCO je svazek obcí a měst,
která mají na svém území památku zapsanou
na Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví, zkráceně na Seznamu UNESCO. Le-
tošní turistická sezóna není vůbec jednoduchá.
Hodně Čechů vyrazilo po dvou letech půstu
k moři, turisté ze vzdálených destinací se ne-
vrátili a jen tak nevrátí – může za to nejen covid,
ale i to, že se v Evropě válčí. A o ten zbytek sou-
peří všechny destinace. Také z tohoto důvodu
se České dědictví UNESCO rozhodlo pokračovat
druhým rokem v prezentační roadshow po če-
ských a slovenských památkách UNESCO.
Venkovní stánek vybavený nejrůznějšími pro-
pagačními materiály, Rychlokvízem o ceny či in-
formacemi o celoroční cestovatelské soutěži již
byl na Spišském hradě, v Levoči, ve Vlkolínci,
v Mariánských Lázních, Litomyšli, Holašovicích
či Českém Krumlově. Roadshow pokračuje
v srpnu i v září. Novinkou je také zřízení face-
bookové skupiny a Instagramového profilu
České dědictví UNESCO. Oblíbená je i facebo-
oková skupina UNES&CO., ve které můžete
sami uveřejňovat své zážitky z cest, fotografie

či pozvánky na nejrůznější akce. Budeme rádi,
když se k nám přidáte i v tom virtuálním světě.
Věříme však, že rádi cestujete i v reálu. Právě
pro vás pokračujeme v dalším ročníku neko-
nečné soutěže UNES&CO. Pravidla jsou velmi
jednoduchá – stačí do konce roku navštívit tři
místa UNESCO z Čech nebo Slovenska, pří-
padně si to jakkoli nakombinovat a poté již
čekat, zda se na vás usměje Štěstěna a vyhra-
jete víkendové pobyty, mobil, tablet či řadu dal-

ších krásných cen. Podrobnosti se dočtete
na www.unesco-czech.cz, případně v letáčcích,
které jsou k dispozici v informačním centru. Díky
dotacím z Ministerstva pro místní rozvoj a Mi-
nisterstva kultury probíhá i letní marketingová
kampaň, která představuje všechny české
a moravské památky UNESCO, ale připomíná
i to, že v letošním roce slavíme již 30 let od zá-
pisu těch prvních. Ptáte se, které to jsou? His-
torické centrum Prahy, Českého Krumlova
a Telče. Od té doby máme na Seznamu UNESCO
již celkem 16 zápisů, což staví Českou republiku
do pozice UNESCO velmoci! Velkou výhodou je
také to, že jednotlivé památky UNESCO jsou
blízko sebe – za víkend si jich můžete prohléd-
nout hned několik. Z hlediska pohodlí cestování
má současná nelehká situace přeci jen některé
výhody – jindy přeplněnými městy se dá krásně
procházet, snadno najdete místo i v těch nej-
krásnějších restauracích, ale i levné ubytování.
Tak tedy hurá za zážitky do měst s těmi nejcen-
nějšími památkami na světě!

Michaela Severová, výkonná ředitelka 
svazku obcí České dědictví UNESCO
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175 let od narození evangelického faráře
Bohumila Fleischera
V srpnu tohoto roku uplyne 175 let od narození
Bohumila Fleischera. Jmenovaný se narodil
7. srpna 1847 do početné rodiny evangelického
faráře Benjamina Fleischera (1820-1894) z Ro-
večného (Rowetschin) na Moravě. Gymnazijní
studia absolvoval v Těšíně a v Basileji, kde začal
studovat bohosloví, a bohoslovecká studia ukon-
čil v roce 1869 ve Vídni. Poté se stal katechetou
na evangelických školách a na Tereziánské aka-
demii. V roce 1879 přišel do Sloupnice u Lito-
myšle, kde působil jako evangelický farář,
a zároveň začal vyučovat evangelické nábožen-
ství na litomyšlském gymnáziu. Od nejútlejšího
mládí projevoval zájem o přírodu a později se vě-
noval botanice a entomologii. Na litomyšlském
gymnáziu se seznámil s profesorem Emanuelem
Bártou, který zde učil přírodopis, fyziku a lučbu.
Rovněž Bárta se vedle arachnologie věnoval bo-
tanice, a tak si tito badatelé znamenitě rozuměli.
K Fleischerovým přátelům, především botani-
kům, patřili dále litomyšlský učitel František Zör-
nig, dr. Josef Podpěra, Josef Zitko, František
Maloch a dr. Ladislav Čelakovský. Rostliny si
s Fleicherem vyměňoval údajně i František Kla-
pálek. Z botanických studií kolem Litomyšle
Fleischer shromáždil množství údajů v rukopisné
práci Květena Litomyšlska. Při svých botanických
výzkumech se nezaměřil pouze na region půso-
biště. Výsledky své botanické práce přispěl k roz-
šíření znalostí o květeně jižního Štýrska, dolních
Rakous a západní Moravy, hlavně pak v okolí Ro-
večného, odkud pocházel. V Čechách objevil
řadu nových stanovišť vzácných druhů rostlin,

zejména míšenců vrb. V Končinách u Litomyšle
nalezl nový druh míšence chrpy, který po něm
nese název Centauera Fleischeri. Byl po něm po-
jmenován též nový míšenec ostřice Carex Fleis-
cheri. Fleischerem sebraný rostlinný materiál byl
ohromný. Uvádí se, že jeho herbáře obsahovaly
na 70 svazků. S výjimkou těch, které zakoupily
České muzeum v Praze a univerzita ve Lvově,
byly ostatní patrně zničeny. Připisován je mu též
herbář uložený dnes v pozůstalosti Františka
Brinkeho. Rozsáhlá byla jeho přednášková čin-
nost pro potřebu učitelů, a to především v mí-
stním odboru Národní jednoty severočeské.
Vedle botaniky se Bohumil Fleischer věnoval též
entomologii. Na tomto místě je třeba pozname-
nat, že entomologií se zabývali rovněž jeho bratři
- MUDr. Antonín Fleischer, železniční lékař
a vrchní zdravotní rada v Brně, a MUDr. Josef
Fleischer, vrchní lékař Okresní nemocenské po-

jišťovny tamtéž. Bohumil Fleischer se během
svého působení na Litomyšlsku seznámil s mlad-
šími entomology, a to Františkem Klapálkem,
Viktorem Jandou a Václavem Forbergerem. Úzce
spolupracoval především se svým bratrem An-
tonínem Fleischerem a podstatnou část života
věnoval koleopterologickému sběru a studiu.
Sběry brouků prováděl zejména v okolí Jaroměře,
Vysokého Mýta, Litomyšle, Trpína, Svojanova,
Olešnice a zvláště pak Sloupnice. Jako první na-
lezl v oblasti mezi Litomyšlí a Sloupnicí zajíma-
vou aberaci mandelinky, kterou popsal jeho bratr
MUDr. Antonín Fleischer jako Chrysomela coeru-
lans Scrib. a. olivaceonigra Fleisch. Spolu s Ru-
dolfem Svobodou je autorem rukopisu Seznam
brouků z okolí Litomyšle a Poličky (1893) ulože-
ného v litomyšlském okresním archivu. Za jeho
významné podpory byl v roce 1899 založen
v Praze Klub přírodovědecký, kam odkázal o rok
později svou velkou koleopterologickou sbírku čí-
tající na 90 entomologických krabic. Zemřel 28.
listopadu 1913 ve Sloupnici. Oldřich Pakosta

Prodej
vyřazených knih
V pondělí 22. a v úterý 23. srpna zveme všechny
na letní prodej vyřazených knih. Výběr bude
především z knih pro děti a beletrie pro dospělé.
Ceny od 5 Kč. Těšíme se na vás vždy od 8.30 do
16.00 hod. na podsíni před knihovnou. 

Iva Pekníková
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Artquilty Renaty
Edlmanové 
v New Yorku 
Možná jste o artquiltu ještě nikdy neslyšeli.
Možná znáte patchwork, sešívání malých, různě
barevných kousků látek tak, aby vytvářely geo-
metrické vzory. Pokud se k tomu přidají další
vrstvy, jejich prošitím vznikne quilt. Vidět quilty
v Litomyšli jsme mohli na řadě výstav. A pokud
se quiltu přidá umělecké vyjádření, vznikne art-
quilt - textilní obraz, jehož obsah je omezen
pouze fantazií autora. V Čechách je možné vidět
artquilty každoročně na mezinárodní výstavě
Prague Patchwork Meeting (PPM). Letos se ale
podařilo pro nejlepší díla současného českého
artquiltu uspořádat výstavu v galerii Českého
centra v New Yorku. Jde o kolekci více než dva-
ceti děl třinácti českých autorek a mezi nimi má
svoje tři díla také litomyšlská autorka Renata
Edlmanová, která se tvorbě věnuje přes dvacet
let. Její práci reprezentují díla Medailonek české
spisovatelky, Vltava 2002 a Každý den. Tyto
a další artquilty si můžete prohlédnout na webu
www.artquilt.eu. Výstava v Českém centru
v New Yorku byla zahájena 30. 6. a sklidila
mnoho pozitivních ohlasů. Výstava potrvá
do 2. 9. Pokud v srpnu navštívíte New York,
stavte se podívat. Více informací najdete
na webu NYCC new-york.czechcentres.cz/pro-
gram/. Martin Edlman

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

Pohodové prázdniny přejí

www.nestraniciprolitomysl.cz
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Půl roku aktivních seniorů
Nyní více než v polovině roku se již můžeme
ohlédnout za činností naší městské organizace
seniorů. Co všechno jsme za půl roku uspořá-
dali, zažili a viděli?
V zimních měsících to byly návštěvy krytého
bazénu. Někteří z nás během roku využívají
zlevněné vstupné na filmová představení pro
seniory. Každé pondělí se schází členky
ve svém Klubu – v květnu vyrazily do Čisté
k Fajmonově lípě a na dobrý oběd. V dubnu
jsme se po dvou letech sešli na řádné výroční
schůzi v sále kina. Prožili jsme týden v hotelu
Brdy ve Spáleném Poříčí a další týden v hotelu
MAS v Sezimově Ústí.
Na výstavu Slovanské epopeje A. Muchy v Mo-
ravském Krumlově jsme vypravili 2 autobusy.
Dva zájezdy směřovaly v květnu do Prahy
na exkurzi letiště V. Havla, na Strahov a Petřín.
Další dva zájezdy v červnu do zámku a zahrad
v Kroměříži.
V polovině června jsme uskutečnili další dva
zájezdy – a to okružní jízdy po městě.  O zprvu
naivní nápad byl překvapivě obrovský zájem –
projeli jsme průmyslovou zónu, Fügnerovu

čtvrť, sportovní areál Černá hora, vertexové
sídliště, „provedli jsme kontrolu“ výstavby
bytových domů na ulici Z. Kopala a výsadby
nového parku, obdivovali množství rozmani-
tých rodinných domů a upravených zahrad
na ulici L. Jandové, B. Kopeckého, další mo-
derní výstavby na Záhradi nebo na Zahájí. Pře-
kvapením pro mnohé účastníky byly úchvatné
pohledy na město z kopce od Poličky, ze Zá-
hradí   a z opravené cesty od staré plovárny
do Kornic. Mladé stromky vysazené pro malá
„Litomyšlátka“ se nám ze silnice nepodařilo
spočítat, ale rostou. Procházkou do Nedošín-
ského háje ke studánce a kapličce a občer-
stvením na Žabárně jsme výlet zakončili
s konstatováním – Litomyšl je krásná. Važme
si toho.
Co bylo – bylo a co bude?
V září jedeme 2x na týdenní pobyty do Jeseníků
(Karlova Studánka, Praděd, Rýmařov, Rešovské
vodopády, Slezská Harta, Dlouhé Stráně, Velké
Losiny, …). V říjnu na další týdenní pobyt v Se-
zimově Ústí. Pozn.:  Do Jeseníků i do Sezimova
Ústí jsou ještě volná místa!!!!

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

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 6. 8. MUDr. Cacková
Ne 7. 8. MUDr. Filová
So 13. 8. MUDr. Hájková
Ne 14. 8. MUDr. Kopecká
So 20. 8. MUDr. Mareš
Ne 21. 8. MUDr. Papoušková
So 27. 8. MUDr. Pešková
Ne 28. 8. MUDr. Pilařová
So 3. 9. MUDr. Sadílková
Ne 4. 9. MUDr. Cacková
So 10. 9. MUDr. Šíchová
Ne 11. 9. MUDr. Švábová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 6. 8. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 7. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 13. 8. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 14. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530 
So 20. 8. U Slunce, 461 612 678
Ne 21. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 27. 8. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 28. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 3. 9. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 4. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 10. 9. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 11. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
6. – 7. 8. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, 461 725 987
13. – 14. 8. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
20. – 21. 8. MDDr. Martinec Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
27. – 28. 8. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, 461 725 987
3. – 4. 9. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, 461 634 157
10. – 11. 9. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435

Pardubický kraj seznámil starosty obcí 
s krajským zdravotnictvím
Zdravotnictví a dostupná zdravotní péče patří
mezi dlouhodobé krajské priority. Oblast však
zajímá i obecní samosprávy. Aby se i tímto smě-
rem dostávaly informace o novinkách, plánech
a změnách pravidelně, zahájila proto náměst-
kyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela
Matoušková sérii setkání se starosty obcí v Par-
dubickém kraji a zdravotnickými organizacemi
ve správě Pardubického kraje.
V každém okresním městě se v rozmezí dvou
měsíců konala setkání se starosty obcí. Disku-
tovali zde zástupci zdravotnických zařízení
(nemocnice, léčebny, rehabilitační ústavy, zdra-
votnická záchranná služba či dětská centra)
z dané oblasti s vedením obecních samospráv.
Starostové obcí měli příležitost osobně poznat
a pohovořit se zástupci, nejčastěji přímo ředi-
teli, příspěvkových organizací a Nemocnice Par-
dubického kraje, jedinou akciovou společností
Pardubického kraje. Ti zúčastněným zodpově-
děli přímé dotazy. „V každém městě, kde má
kraj svou nemocnici, byla diskuze vedená
s ohledem na aktuální situaci kolem ní. Staros-
tové byli seznámeni s tím, jak dbáme o rozvoj
našich nemocnic, kde probíhají nejen investiční

projekty, ale zaměřujeme se i na širší vzděla-
nost zdravotnického personálu včetně nových
náborů,“ uvedla Michaela Matoušková.
Závěrečná část setkání se věnovala problema-
tice kybernetické bezpečnosti. Každý účastník
se mohl seznámit s problémy ochrany osobních
údajů, ochrany oznamovatelů a dalšími prvky
kybernetické bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že
kybernetické útoky přibývají, je dobré být na ně
připraven.
„Naší ambicí je, aby se tato setkání konala
pravidelně, minimálně jednou za rok, aby se
k samosprávám dostaly všechny důležité in-
formace z oblasti zdravotnictví, které budou
moct předat občanům své obce či města. Po-
važuji za klíčové, abychom byli se starosty obcí
v kontaktu, a to jak my, tak zdravotnická zaří-
zení, která mají ve svém spádu. Mým cílem je
otevřená komunikace a lepší servis pro ob-
čany. Rolí krajské samosprávy je podle mého
totiž také to, aby jednotlivé subjekty propojo-
vala a podporovala jejich vzájemnou spolu-
práci,“ sdělila náměstkyně Matoušková. 

Zuzana Nováková, Pardubický kraj

Nemocnice doporučují nosit respirátor 
ve všech svých zdravotnických zařízeních
Vzhledem k postupnému nárůstu počtu naka-
žených covidem-19 v posledních dnech prosíme
návštěvníky našich nemocnic o ohleduplnost
a dodržování preventivních opatření, kterými je
možné předcházet šíření onemocnění.
Počty pozitivních vzorků na covid-19 v poslední
době opět stoupají. Proto Nemocnice Pardubic-
kého kraje prosí návštěvníky svých zdravotnic-
kých zařízení, tedy nemocnic v Pardubicích,
Chrudimi, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a ve Svita-
vách, aby byli ohleduplní k ostatním návštěvní-
kům, pacientům a zdravotnickému personálu
a při pohybu v prostorách nemocnic používali
ochranu dýchacích cest.
Přestože se v tuto chvíli jedná pouze o doporu-

čení a nošení ochrany nosu a úst není povin-
ností, budeme rádi, pokud jej příchozí do ne-
mocnic budou respektovat. Jedná se o prevenci,
která může přispět k tomu, že později třeba ne-
bude nutné přistupovat k razantnějším opatře-
ním. Zároveň prosíme, abyste v případě, že
pociťujete příznaky respiračních obtíží, odložili
návštěvu zdravotnického zařízení či hospitali-
zovaných pacientů na později.
Používat adekvátní ochranu dýchacích cest
a dodržovat další hygienická opatření doporu-
čila i Krajská hygienická stanice Pardubického
kraje.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.                -red-, 

převzato z www.litomysl.nempk.cz/novinky    

Na 14. září připravujeme IV. sportovní hry seni-
orů – tentokrát na hřišti v Nedošíně. V listo-
padu budou mít zájemci možnost během
speciálně upravené exkurze nahlédnout
do provozu „Vertexu“, kde mnozí před lety pra-
covali. A v předvánočním čase to bude tajný
výlet. Kam? To je tajné.   V plánu je i výstava vý-
robků našich členů – máme mezi sebou zručné
švadleny, výtvarníky, pletařky, kuchařky, pěsti-
tele, chovatele a další šikovné lidi.
Do naší činnosti se může zapojit téměř každý.
K tomu, abychom mohli i nadále cestovat,
scházet se a poznávat je potřeba jen CHTÍT.
Nemyslet na to, co nejde, ale snažit se, aby to
šlo.  Hlavně nebýt sám!!!!!!

Dana Kmošková, předseda MO Seniorů ČR
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Do lesa s lesníkem
Dne 21. 6. 2022 se Městské lesy Litomyšl zapo-
jily do projektu „Do lesa s lesníkem“. Tento pro-
jekt organizuje Nadace dřevo pro život, jejímž
posláním je podporovat využívání dřeva jako
domácí obnovitelné suroviny. Ve svých projek-
tech se věnuje lesu, dřevu a životnímu pro-
středí. Partnerem tohoto projektu je také
Ministerstvo zemědělství ČR a Lesy ČR. Projekt
„Do lesa s lesníkem“ seznamuje děti i učitele s
trvale udržitelným hospodařením lesníků v če-
ských lesích. Akce se zúčastnilo 77 dětí ze 4. a
5. tříd ZŠ Sloupnice, ZŠ Litomyšl (Zámecká) a ZŠ
Němčice. Na několika stanovištích se děti do-
zvěděly vše od výsadby stromků, výchovy mla-
dých porostů, techniky měření stromů až po
těžební činnost a přibližování. V kreativní dílně
si vyzkoušely práci s dřevem. S velkým nasaze-
ním děti plnily všechny úkoly, které pro ně les-
níci přichystaly. Samozřejmě nechyběla ani
ukázka těžby dřeva a zapojení koně s kočím.
Lesníci nezapomněli ani na ukázku další od-
borné činnosti neodmyslitelně spojené s lesem,
a to myslivost a péče o zvěř, kde děti získaly
další vědomosti. Celé dopoledne bylo doprová-
zeno hrou na lesnici.

za Městské lesy Vlasta Štindl Kmošková

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.

I ty můžeš dát šanci na život! pečný, růstové faktory jsou speciální bílkoviny,
které jsou tělu vlastní.
Jeden z těchto způsobů může být pro daného
pacienta vhodnější, ale právo zvolit si způsob
má vždy dárce. Samotný odběr nebolí a dáte tak
dalšímu člověku naději na život. Nelze opome-
nout, že darování lze odmítnout a z registru
může člověk kdykoliv bez udání důvodu odejít,
což by ale byla velká škoda.
Prosím vás, věnujte 10 minut svého času pro zá-
chranu života a doražte se zapsat do registru. 

Dobrovolný dárce z Poličky Jiří Bulva

Ročně onemocní leukemií desítky dospělých
i dětí. Jedinou možností léčby je přijetí darované
kostní dřeně. V současné době je v českém re-
gistru skoro sto deset tisíc lidí. Avšak k samot-
nému darování kostní dřeně se dostane pouze
jen 1 % lidí z registru. Dárcovství dřeně je pova-
žováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto
je v České republice, stejně jako na celém světě,
bezplatné. Sám jsem členem v registru již čtyři
roky a v roce 2020 jsem měl možnost darovat
kostní dřeň. Chcete to změnit stejně jako já?
Máte tu možnost, a to přímo v Poličce 15. 9.
2022 na Palackého náměstí od 11 do 15 hodin.
Co je k tomu potřeba? Vůbec nic! Obětujete
pouze 10 minut svého času, musíte být ve věku
mezi 18 a 35 lety a mít dobrý zdravotní stav.
Na místě vyplníte dotazník a provede se stěr
z ústní dutiny, a to je vše. Vůbec to nebolí
a opravdu stojí za to už jen ten pocit, že můžete
někomu zachránit život.
Co když si mě vyberou a budu vhodný dárce?
Co pak? 

Po vstupu do registru transplantační pracoviště
vyhledává v registrech vhodné dárce, a pokud
se dostanete do fáze užšího výběru, budete po-
zvaní na další odběr krve a vyšetření. Ze vzorku
krve se provádějí podrobné testy tkáňových
znaků a zjišťuje se, jestli jste opravdu nejvhod-
nější dárce. Pokud by nastala fáze, že byste
mohli dřeň darovat, jsou dvě možnosti odběru:
odsátím z vnitřku kostí, nebo získáním ze žilní
krve procesem separace. Odběr dřeně z vnitřku
kostí vyžaduje třídenní pobyt v nemocnici a pro-
vádí se na chirurgickém sále v celkové anestézii.
Lékaři vám tenkou odběrovou jehlou z dutin
v zadních hrbolech pánevních kostí odsají malé
množství dřeně s krví.
U druhé metody, kterou jsem podstoupil já,
chodíte 4 dny před samotným odběrem na in-
jekce ke svému lékaři, který vám píchne do bři-
cha růstový faktor pro granulocyty. Tato látka
namnoží krvetvorné buňky a vyplaví je z kostní
dřeně do krve, odkud je separátor odebere
z vaší krve. Tento způsob je samozřejmě bez-

Stále je možné žádat o kotlíkové dotace
Až do konce srpna mohou nízkopříjmové domác-
nosti podávat žádosti o kotlíkové dotace. Z 171,3
milionu korun je v Pardubickém kraji vyčerpáno
jen 87 milionů korun, což je těsně nad polovinou.
Hlavním kritériem je, že žadatel pobírá starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, dávky
hmotné nouze, nebo že průměrný čistý roční pří-
jem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší
než 170 900 korun. Žadatelem o dotaci může být
vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, by-
tové jednotky nebo trvale obývané stavby pro
rodinnou rekreaci na území Pardubického kraje.
„Dotace je poskytována na výměnu kotle
na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní
třídu za nový ekologický zdroj. Je to jedinečná
šance získat dotaci až 95% ze způsobilých vý-
dajů. Limity jsou u plynového kondenzačního
kotle 100 tisíc korun, u kotle na biomasu 130
tisíc korun a u tepleného čerpadla 180 tisíc
korun,“ uvedl radní pro regionální rozvoj a ev-
ropské fondy Ladislav Valtr.

Žádosti o poskytnutí dotace jsou předkládány
prostřednictvím aplikace na webu www.pardu-
bickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotli-
kove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v
-pardubickem-kraji s následným doručením
vytištěné a podepsané žádosti vč. příloh
na Krajský úřad Pardubického kraje. Každé žá-
dosti systém přiřadí jedinečné registrační číslo,
a to podle času elektronického podání. Žádosti
je možné v uvedené aplikaci vyplňovat již ode
dne vyhlášení dotačního programu. Poté
mohou žadatelé vyplněné žádosti prostřednic-
tvím aplikace elektronicky odeslat. Po odeslání
bude nutné žádost vygenerovanou z aplikace
vytisknout, podepsat včetně všech relevant-
ních příloh a do 10 pracovních dnů od data
elektronického podání doručit v listinné po-
době osobně, poštou nebo prostřednictvím
datové schránky na Krajský úřad Pardubického
kraje.

Zuzana Nováková, Pardubický kraj
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EuroNASCAR: Doubek je už druhý
v prestižní kategorii! 
Na italském autodromu Vallelunga pokračoval
9.–10. července již čtvrtým podnikem evropský
automobilový okruhový seriál, tentokrát pod
názvem American Festival of Rome. V prestižní
třídě EuroNASCAR PRO dojel Martin Doubek

(Orion Racing Litomyšl/Ford Mustang) dvakrát
čtvrtý, no a průběžně se dělí s italským závod-
níkem Nicolou Roccou (Ford Mustang) o druhé
místo, oba mají totiž shodně 178 b., což je Mar-
tinův prozatímní nejlepší výkon - vede Alon Day
(ISR, Chevrolet Camaro, 199 b.).
Ve druhé skupině Euronascar 2 (zde Doubek ob-
hajuje titul z loňska) byl v sobotu nejdříve
sedmý, v neděli po bouračce se soupeřem (bo-
jovali tvrdě mezi sebou o první pozici) musel
Martin zajet předčasně s poškozeným zadním
kolem do depa. Škoda, přesto je litomyšlský zá-
vodník celkově v seriálu po italském vystoupení
na čtvrté pozici (180 b.), na čele průběžného
hodnocení EuroNASCAR 2 je Ital Alberto Naska
(Chevrolet Camaro, 222 b.). Další pokračování
této evropské automobilové soutěže uvidí di-
váci 3.-4. září na závodním okruhu v Mostě.

Petr Kovář, Manažer Orion Racing Team

MMČR motokros – Repčák, 
Bartoš a Laňková vedou!
Po třech letech se vrátil 10. července republi-
kový šampionát do západočeského Kramolína
u Nepomuku. V noci zapršelo, takže pořadate-
lům to usnadnilo práci s kropením, místní dráha
je velice rychlá a někde je i dost kamení.
Nová akvizice Orionu Slovák Pavol Repčák (viz
foto) si letos vede skutečně velice dobře
a na každém závodě stál na stupních vítězů.
I v Kramolíně Repčák dodržel letošní bilanci
a po součtu jízd se nakonec dostal na bronzo-
vou příčku v nejsilnější skupině MX1, ale co je
důležitější – po třech kláních bere červenou ta-
bulku pro vedoucího závodníka seriálu, neboť
dosud první Němec Max Nagl zde kvůli kolizi
termínů s ADAC nestartoval. Nejrychlejší byl
tedy v Kramolíně v neděli Dušan Drdaj (PP Ra-
cing, GAS) před Martinem Krčem (Osička MX,
KTM) a Pavolem Repčákem (Orion Racing, KTM).
Ve slabší kubatuře MX2 vyhrál s přehledem Slo-
vák Tomáš Kohút před Kubou Terešákem. Orio-
ňák Petr Rathouský první rundu nedokončil
v druhé po Holeshotu dojel osmý.
Zkušený již třiačtyřicetiletý Petr Bartoš v dresu
Orion opanoval Veterány – navíc zase bodoval

i v nejsilnější kubatuře MX1 a to ho ještě v týdnu
limitovaly bolesti zad. V pětaosmdesátkách měl
tentokrát technické problémy motocyklu 14letý
Martin Červenka (Orion Racing), když první jízdu
z tohoto důvodu nedokončil, v následující byl
druhý - průběžně udržel Červenka v šampi-
onátu stříbrnou pozici. V ženské části si letos
opět vede dobře Bára Laňková, která minule
v Rudníku dojela stříbrná a po třech odjetých
závodech vévodí ženskému motokrosu u nás.

Petr Kovář, Manažer Orion Racing Team

Florbal Litomyšl pořádá nábor 
nových hráčů a hráček  
V úterý 6. září 2022 se v 15.00 hod. v městské
sportovní hale uskuteční florbalový nábor pro
děti od 5 do 13 let. Baví vaše dítě pohyb, rádo
bude mezi dalšími dětmi a chce se naučit nové
dovednosti? Přijďte si to s ním k nám vyzkoušet.
Tréninky jsou zaměřeny především na vše-
obecný rozvoj pohybových schopností a obrat-
nost dítěte, ale samozřejmě také na osvojení
základů florbalu. Nechybí ani dostatek soutěží
a her, protože se snažíme, aby sport děti přede-
vším bavil. Hledáme děti v kategoriích přípravka
(2014-2016), elévové (2012–2013) a mladší žáci

(2010–2011). Nabízíme skvělý kolektiv, milé
a ochotné trenéry a především spoustu zábavy,
kterou si vaše dítě užije. Tréninky přípravky
a elévů budou probíhat v úterý od 15.00
do 16.30 hod. a pátky od 13.30 do 15.00 hod.
Mladší žáci budou trénovat v pondělí od 15.30
do 17.00 hod., středy od 15.30 do 17.00 hod.
a pátky od 15.00 do 17.00 hod. Pokud by se vám
nehodil termín náboru, je možné přijít si florbal
vyzkoušet kterýkoli tréninkový den. V případě
dotazů se na nás nebojte obrátit na čísle 739
584 337. Těšíme se na Vás. Tomáš Doubek

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

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. 724229292 nebo e-mail: Fiat1955@
seznam.cz • Prodám kočárek na panenky,
pěkný za 350 Kč, krabici panenek Barbie za 350
Kč, krabici plyšových hraček za 250 Kč. T-
739307646 • Koupím starou židličku intarzova-
nou nebo thonetku, starou krejčovskou pannu.
T-739307646 

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

Litomyšl (Moravská) – prodej zděného bytu 3+1 s bal-
konem ve II. NP, v osobním vlastnictví. Okna plast,
plyn. kotel. Možnost koupě garáže za domem. Do 3
minut bazén, stadion, příroda. ENB G
č. 1687                                                    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
Svitavy (U Stadionu) – prodej zděného bytu 3+1
(77 m2) s balkonem ve II. NP v osobním vlastnictví.
Nová kuchyňská linka, koupelna, podlahy, okna.
ENB G. č. 1685                                   Cena: Informace v RK
Hlinsko (Rubešova) – prodej zděného bytu 2+1
(50 m2) ve III. NP v osobním vlastnictví. K modernizaci
dle svých představ. Ústřední topení vlastním elektro
kotlem. Velmi příjemná lokalita, v blízkosti Lidl, MŠ, ZŠ.
ENB G. č. 1686                                  Cena: Informace v RK
Litomyšl – pronájem atraktivních obchodních prostor
s výlohou na velmi frekventovaném místě. Prodejní
plocha cca 67 m2 + soc. zázemí. Volné od 01.09.2022.
ENB G. č. 1677            Cena: 31 000 Kč/měs. + energie
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
Žamberk (Špitálka) – prodej RD 3+1 s garáží a rovina-
tou  zahradou na okraji města. Dům po částečné mo-
dernizaci (nová kuchyně, koupelna, elektrorozvody).
Ústřední vytápění elektro tepelným čerpadlem.
Vhodné k bydlení i rekreaci. Pozemky celkem:
1282 m2. ENB G
Č. 1689                                                   Cena: Informace v RK 

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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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 

Dvojnásobný titul mistra Evropy
Ve dnech 19.-24. 6. 2022 se konalo na modelář-
ském letišti Czech Heaven v Budkovicích u Ivan-
čic 18. mistrovství Evropy historických modelů
letadel. Pořadatel mistrovství byl klub SAM 78,
který sdružuje modeláře zabývající se stavbou
a létáním s historickými modely letadel. Úča-
stnili se modeláři z 6 zemí s celkem 274 krás-
nými modely, s kterými soutěžili v 12
kategoriích. Všechny dny provázelo pěkné
vhodné modelářské počasí. 
Každá kategorie má svá „specifika“, pro
všechny ale platí, že repliky historických modelů
musí být zhotoveny podle dobových plánků,
konstrukce se nesmí upravovat, nesmí se po-
užívat žádné moderní materiály. Výjimku tvoří
pouze potah modelů, kde se mohou používat
materiály, které dnes modeláři používají.
Na rozdíl od původních modelů, mohou ty
dnešní být ovládány RC soupravami, povoleno
je ovládání směru a výšky letu. U každé katego-
rie je pravidly dáno, do jakého roku vzniku ori-
ginálu modelu se může s modelem soutěžit.
Soutěžící toto musí doložit původním plánkem.
V některých kategoriích je i možnost pohonu
modelu elektromotorem. Pro nás je potěšující,
že člen našeho Letecko-modelářského spolku
Litomyšl Sláva Štorek v náročné konkurenci zí-
skal titul mistra Evropy v královské kategorii Te-
xaco klasic s modelem Berryloyd Winner, jehož
originál pochází z roku 1937, spadá tedy
do vzniku modelů před rokem 1940. Pohon je
originálním motorem s jiskřivou svíčkou, které
se vyráběly před rokem 1945 a je jejich replikou.
Příděl paliva pro soutěžní let je dle hmotnosti
modelu a to 1 ccm na 100 g hmotnosti modelu.

Model startuje ze země. Soutěžní starty jsou tři
a započítává se nejdelší let. Druhý titul mistra
Evropy získal Sláva v kategorii NMR s modelem
Hammerbead, konstrukce amerického mode-
láře Hilla, výkres modelů pochází z roku
1956.Tato kategorie má omezení v min. plošném
zatížení modelu, které je nejméně 173 g/ccm
zdvihového objemu použitého motoru. Ten
může být 2,5 – 10,65 ccm. Doba chodu motoru
je omezena pouze na 18 sec. Soutěžící má k dis-
pozici 4 starty, z toho se tři nejlepší sčítají. Le-
tové maximum na start je 6 minut. Své dva
tituly završil Sláva i druhým místem v kategorii
ELOT s modelem Eros. Zúročil tak svůj ne-
únavný trénink, kterému věnuje každou svoji
volnou chvilku. Slávo, gratulujeme a ať ti to
stále tak dobře lítá. To ti přeje celý náš spolek.

Za Spolek leteckých modelářů Litomyšl
Petr Janoušek

Olympiáda dětí
a mládeže  

Samotná nominace na tuto velkolepou spor-
tovní akci je velký úspěch! Pardubický kraj re-
prezentovali celkem 2 plavci z PK Litomyšl. Na
medailová umístění dosáhla 12letá studentka
ZŠ Zámecká Melánie Zvěřinová. Melánie vybo-
jovala dvě bronzové medaile. Druhým zástup-
cem našeho plaveckého klubu byl student ZŠ
Cerekvice nad Loučnou Vojtěch Drahoš. Vojtěch
vybojoval krásné šesté a sedmé místo. 
Děkujeme za vzornou reprezentaci klubu.  
www.pklitomysl.cz Karel Jandík 
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Kromě vylepšeného venkovního osobního re-
kordu si devatenáctiletá atletka vysloužila i po-
zvánku do české reprezentace, za kterou
nastoupila při červencovém závodě ve Slovin-
sku.
„Splnil se mi sen, díky vítězství na republice
jsem poprvé oblékla národní dres. Připadalo mi
nepředstavitelné, že bych mohla zvítězit, v do-
rostu jsem sice získala dvě bronzové medaile,
ale dva roky jsem už neskočila osobák. Doufala
jsem, že letos dobře zaskáču už v halové části
sezóny, ale příprava a forma se nesešly s hla-
vou,“ uvedla nadějná atletka, která na červno-
vém mistrovství skákala jako čerstvá
maturantka. „Po ukončení gymnázia jsem byla
uvolněná a závod jsem si užívala, viděla jsem,
jak byly ostatní holky vystresované. I když jsem
některé pokusy technicky nezvládla, jak jsem si
představovala, tak jsem v závodě pokračovala.
Zbyly jsme tři a věděla jsem, že budu mít me-
daili, ale bronz jsem potřetí nechtěla. Dvě jsme
překonaly sto sedmdesát čtyři centimetrů
a díky lepšímu zápisu jsem nakonec zvítězila,“
popsala cestu k titulu Brýdlová. 
Loni ve skoku do výšky prakticky nezávodila
kvůli zraněnému nártu a věnovala se dalším
skokům – dálce a trojskoku. „Dříve jsem dělala
sedmiboj, běhání mi tolik nešlo, ale baví mě
skoky. Hlavní disciplínou je ale pořád výška,“
nastínila mladá sportovkyně, která od příští se-
zóny přechází z juniorek do žen. „Chci pokračo-
vat dál, s mým trenérem hledáme v Praze
nového trenéra, protože od září nastupuju
na Karlovu univerzitu. V Česku se atletikou uživí
velmi málo lidí, takže budu pokračovat ve stu-
diu, abych měla do budoucna i další možnosti,“
vysvětila studentka ekonomie a financí, která
plánuje i roční studium v Americe.
K atletice Justýnu v deseti letech přivedli rodiče,
v té době se jí věnovali i starší bratranec a se-
střenice. Zpočátku měla královnu sportu jako
doplněk k basketbalu a následně k volejbalu.

Odchovankyně litomyšlské atletiky Justýna Brýdlová
zvítězila na MČR juniorek ve skoku do výšky

„Zlom přišel na druhém stupni, kdy jsem se
účastnila letní olympiády dětí a mládeže
ve skoku do výšky. Tam si mě všiml můj sou-
časný trenér a začala jsem se naplno věnovat
atletice. Po čase jsem i do Vysokého Mýta pře-
stoupila, i tak ale často trénuju v Litomyšli.
Lidem z místního oddílu patří obrovský dík za ty
roky, které jsem v klubu strávila, i za současnou
podporu, protože mi prakticky kdykoliv umožní
na stadionu trénovat. Postupně mě vedli man-
želé Valentovi, pánové Kusý a Slušný, až jsem
se dostala do Mýta k Lukáši Dejdarovi, bez kte-
rého bych takových výsledků nedosáhla,“ zdů-
raznila Brýdlová zásluhy současného trenéra
i vysokomýtského klubu.
„Není optimální několikrát týdně trénovat
na dálku nebo dojíždět, záleží na organizaci dne
a silné vůli. Justýna je v tomto ohledu zodpo-
vědná, což jí nepochybně pomůže i v životě.
K červnovému skvělému úspěchu dozrála,
kromě formy byla i mentálně připravená, a vel-
kou odměnou za její píli byla i následná účast
na juniorském mezinárodním závodě ve Slovin-
sku,“ shrnul trenér Lukáš Dejdar.
Litomyšlská rodačka by se kromě podpory obou
klubů a trenéra neobešla bez obětavosti rodiny.
„Když potřebuju, rodiče mě vozí na tréninky,

Přestože už několik let závodí za vysokomýtský klub, atletickou kariéru Justýna Brýdlová
odstartovala v deseti letech na litomyšlském stadionu. Ve městě navíc letošní absolventka
gymnázia stále žije a někdy i trénuje. Největšího sportovního úspěchu dosáhla před několika
týdny - 18. června na vítkovickém stadionu v Ostravě. Na republikovém mistrovství juniorů
a juniorek získala výkonem 174 centimetrů zlatou medaili ve skoku do výšky. 

fandí mi, ale zároveň to nepřehání do té míry,
že by mě sledovali na každém tréninku nebo
závodu. Jsem za to ráda, cítím od nich zdravý
přístup, veškerou podporu a za to jsem jim moc
vděčná,“ vyzdvihla na závěr Justýna Brýdlová.
V srpnu její sezóna pokračuje, ale letošní cíl už
si splnila. Plánuje startovat i na litomyšlském
stadionu při stoletém výročí místní atletiky, tak
se třeba na „domácí“ půdě dočká dalších výra-
zných zápisů do své kariéry

-mf-, foto: archiv AC Vysoké Mýto

Pozvánka 
na atletiku
Již v předcházejících článcích se v tomto peri-
odiku psalo o letošním výročí litomyšlské at-
letiky. Pozvání na oslavu 100 let atletiky
v Litomyšli je opět směřováno především na so-
botu 6. srpna od 10 hod., kdy proběhne setkání
generací atletů a atletek a závody Velké ceny
města Litomyšle za účasti současných a minu-
lých reprezentantů republiky.   
Na září připravuje Regionální muzeum v Lito-
myšli výstavu, kde bude prezentována minulost
a současnost atletického oddílu včetně interak-
tivní expozice pro další zájemce o atletiku.
Dalším velkým atletickým závodem bude 4. kolo
II. ligy mužů a žen, které se uskuteční v sobotu
20. srpna od 10,30 hod. na Městském stadionu
Černá hora.  Družstvo mužů TJ Jiskra Litomyšl
má velké šance vybojovat vítězství a postoupit
do kvalifikace o I. ligu.
V posledním srpnovém víkendu 27.-28.8. od 10
hod. se uskuteční na Městském stadionu v Li-
tomyšli již tradiční Mistrovství ČR veteránů
ve vícebojích, tentokrát i s mezinárodní účastí
desetibojařů a sedmibojařek. Titul nejlepšího
veteránského desetibojaře bude obhajovat
čerstvý Mistr světa veteránů M70 ve skoku
o tyči Ivo Strnad. Jan Kubíček

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA

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

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

•
•
•
•
•
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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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Čtvrtá na mistrovství Evropy juniorů
Výborný výkon předvedla na juniorském
mistrovství Evropy v plavání v rumunském Oto-
peni Natálie Jandíková, na kterém si doplavala
na trati 100 metrů prsa pro čtvrtou příčku!
Jen 38 setin sekundy dělilo litomyšlskou ro-
dačku od medaile. Natálie šla do finále sedmým
semifinálovým časem 1:09.80, kterým o 18 setin
sekundy posunula svoje osobní maximum.
Další setinky ubrala i ve finále, v němž se do-
stala na výkon 1:09:67, který šestnáctileté české
reprezentantce zajistil 4. místo. Rychlejší byly
pouze Estonka Eneli Jefimova, Justine Delmas
z Francie a Švédka Olivia Klint Ipsa.

Rumunským Otopeni ale sezóna ani zdaleka
nekončí a Natálie už hledí k přelomu srpna
a září. Právě s blížícím se koncem léta se usku-
teční juniorské mistrovství světa v peruánské
Limě.
Plavecký klub Litomyšl nabízí kurzy plavání pro
děti a mládež. Kurzy jsou vedeny zábavnou
formou. Pokud děti pravidelně plavou, jsou otu-
žilejší, tudíž méně nemocné a pohybově nada-
nější.
Přihlášky najdete na stránkách  www.pklito-
mysl.cz.

Karel Jandík
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Téměř 7 tisíc návštěvníků se o víkendu 16. a 17.
července protočilo na Smetanově náměstí, kam
je přivedl jednak pestrý program premiérového
ročníku tohoto festivalu a také pěkné počasí,
které po oba dny nad Litomyšlí panovalo.
V sobotu byly k vidění kvalitní a dramatické zá-
pasy v basketbalu 3x3 během finále Chance
3x3 Tour. V obou hlavních kategoriích se z ví-
tězství radovaly polské celky, které potvrdily roli
favoritů.
Po skončení a úklidu kurtů zazpívaly zaplně-
nému náměstí nejprve kapely Verona a Ready
Kirken a večer uzavřel koncert Machos Burritos.
Po celý víkend byly otevřené stánky nejenom
s burgery v rámci Burger street festivalu, které
se také těšily velké oblibě.
Akce měla i charitativní rozměr, návštěvníci si

mohli zakoupit dobrolimonádu a přispět do po-
kladničky Nadačního fondu manželů Pokorných
v rámci veřejné sbírky. Na nemocnou Anielku se
nakonec vybrala částka přes 20 tisíc korun.
Obrovský zájem lidí, pohled na zaplněné ná-
městí během koncertů i mnoho pozitivních re-
akcí nás nutí zamyslet se nad tím, zda bychom
na tuto úspěšnou premiéru neměli navázat
příští rok druhým ročníkem! Uvidíme, jak to do-
padne, nechme se překvapit :-).
Závěrem mi dovolte poděkovat všem partne-
rům, bez kterých by tato akce nemohla proběh-
nout. Jsou to společnost Saint-Gobain Adfors,
město Litomyšl a Pardubický kraj. Dále děku-
jeme firmám Dentimed, Auto IN, H.R.G. tiskárna,
umdasch, AB design, vinárna U Mydláře a Rádiu
Blaník. Martin Šorf

7 tisíc lidí si užilo 
Adfors Basket Street Fest

Posilují a spřádají plány na novou sezonu 
V letních měsících je rozhodně atraktivnější le-
dová tříšť v kelímku než v brankovišti. Přesto
stojí za to se podívat na některé novinky v ho-
kejovém klubu. 
Tým mužů doznal několika změn. V příští se-
zoně nebude hájit barvy Litomyšle Milan Os-
třanský, který odchází do České Třebové.
Do domácího klubu v Poličce se vrací Ladislav
Havlík. Na ledě také fanoušci neuvidí Kamila
Nimmerrichtera a Dušana Vaňa. Hokejovou ka-
riéru ukončil Michal Skoumal. 

Známá jsou ovšem i jména posil a zajímavé
bude sledovat, jak budou fungovat souhry „já
na bráchu, brácha na mě“. Jan Dostál přivítá
svého bratra Matěje, který bude hájit branko-
viště. V dresu Litomyšle se představí také bratři
Aleš Půlpán, který hájil barvy druholigového
celku Letňan a Tomáš Půlpán z Chocně. Ze stej-
ného celku přichází Jan Škvor. „V kádru áčka na-
stává poměrně velká obměna. Nicméně věříme,
že nové složení týmu bude ještě produktivnější
než v loňské sezóně a konečně se nám podaří

udržet formu i do vyřazovacích bojů, ve kterých
bychom chtěli v letošním roce vydržet co nej-
déle,“ říká trenér A týmu Jakub Bažant. 
V tuto chvíli ještě nejsou rozlosovány soutěžní
zápasy. Je však jasné, že se stejně jako v loň-
ském roce zúčastní krajské soutěže celky z Par-
dubického a Královehradeckého kraje. Novým
týmem bude celek z Nové Paky, který v loňském
roce hrál 2. ligu. 
Na novou sezonu se připravují také mládež-
nické celky. Pravidelné tréninky zpestřilo letní
soustředění ve Vranicích. Od poloviny srpna se
budou moci mladé naděje těšit na ledovou plo-
chu. „Novinkou pro tuto sezónu je samostatná
soutěž 9. tříd (ročník 2008). Jelikož jako spousta
týmu v kraji nemáme dostatek hráčů tohoto
ročníku, rozhodli jsme se spolupracovat
s týmem Chocně a tuto kategorii spojit. Minulý
rok jsme takto měli spojenou kategorii dorostu
a v návaznosti na dobrou spolupráci využíváme
možnosti složit tým i v nové kategorii,“ infor-
muje o novince Matěj Bažant, šéftrenér mlá-
deže. 
Tým HC Litomyšl má v plánu sehrát několik pří-
pravných utkání. Veškeré podrobnosti budou
zveřejněny na FB profilu HC Litomyšl a na we-
bových stránkách hclitomysl.cz. Petr Šilar 

Atletické okénko
Letní měsíce v atletice jsou ve znamení
mistrovství světa, mistrovství Evropy, meziná-
rodních mítinků a velkých cen, které můžeme
sledovat i na programu televizních kanálů. Sou-
těže družstev jsou přerušeny a přednost mají
soutěže jednotlivců. I naši členové dosáhli mi-
mořádných výkonů a úspěchů.
Ivo Strnad přijel z finského Tampere ověnčen ti-
tulem mistra světa ve skoku o tyči, k tomu ještě
přidal bronzovou medaili v běhu na 80 metrů
překážek v kategorii nad 70 let. Tři naši žáci byli
v krajském výběru Pardubického kraje na le-
tošní olympiádě dětí a mládeže v Olomouci.
Všichni získali medaile a jejich výkony jsme také
mohli sledovat v přímém televizním vysílání.
Pouze o 1 cm uniklo zlato Vilému Voříškovi
ve vrhu koulí, stříbro získala i Veronika Kotyzová
ve skoku dalekém v kategorii mladšího žactva,
bronzový skončil i mladší žák Denis Gult
ve skoku vysokém.
Krajských přeborů žactva se zúčastnilo 25 dětí,
což svědčí o dobrém zázemí pro rozvoj dalších
talentů. Naši žáci přivezli z Ústí nad Orlicí cel-
kem čtrnáct medailí: Vilém Voříšek vyhrál kouli
a disk, druhý byl v oštěpu, Jakub Brychta vyhrál
150 metrů a byl druhý na 300 metrů, David Ku-
bíček vyhrál hod kladivem. Druhá místa obsa-
dily ještě Veronika Kotyzová (150 m), Adéla
Peřinová (kladivo). Třetí místa vybojovaly Mag-
dalena Vysoká ve výšce a Anna Nováková
v disku. Z mladších žáků vyhrál Max Jůza (800
m), Veronika Brychtová (dálka), Pavla Chadi-
mová (koule), na 3. místě skončila ještě Eva Ku-
bíčková (1500).
Na Mistrovství republiky dorostu v Ostravě si
dobře vedla Karolina Suchánková, když obsa-
dila 6. místo na 2 km překážek. Petr Jonáš


