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ArchiMyšl s Davidem Vávrou 
zve do sklepů i na půdy

Krovy litomyšlských chrámů i běžně nepřístupné sklepy tzv. Nového pivovaru na zámeckém
návrší. ArchiMyšl letos představí městskou architekturu z ojedinělých perspektiv. Zaměří se
na půdní a suterénní prostory a kromě oblíbené projížďky městem zve k návštěvě podzemních
paláců či zdařilých půdních rekonstrukcí. Světový den architektury v Litomyšli oslaví i David
Vávra. 

Litomyšlské 
dvorky 2022

Výrazným lákadlem soboty jsou jistě návštěvy
míst, která po zbytek roku zůstávají zavřená.
Prohlídky na chvíli zpřístupní sklepní sály tzv.
Nového pivovaru na zámeckém návrší (areál
firmy  Kubík),  krovy  piaristického  chrámu
Nalezení sv. Kříže a sklepy a půdní prostory
historické fary u kostela Povýšení sv. Kříže.
Piaristický chrám bude s průvodcem možné
navštívit také během speciální noční pro-
hlídky, v neděli pak u jeho dveří začíná archi-
tektonická prohlídka celého zámeckého
návrší. 
Jak navrátit prostor rychlostní silnice městu
poté, co bude realizována D35, řešili v zimním
semestru studenti Ateliéru architektury IV z Vy-
soké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 
Jejich projekty a terénní sociologický výzkum
představí výstava v IC zámeckého pivovaru. Pro
Litomyšl navrhli např. parkovací dům s tržnicí,
nové náměstí Aloise Jiráska s budovou konzer-
vatoře a městským domem a knihovnu. Verni-
sáž je plánována na sobotní podvečer.
Informace o rezervacích, časech prohlídek 
a kompletní program najdete na facebookové
stránce ArchiMyšl nebo na litomysl.cz.

Karel Telecký, foto František Renza

Plejádu komentovaných prohlídek po svých ar-
chitektonických klenotech i setkání s architekty
nabídne Litomyšl tradičně první říjnový víkend.
Hned na začátku svítí v programu setkání s ar-
chitektem a hercem Davidem Vávrou. Nejen 
o šumné Litomyšli bude vyprávět během páteč-
ního podvečera. Procházky (s) městem provedou
návštěvníky po „architekturkách” - drobných, leč
výrazných stavbách ve veřejném prostoru. Pro-
hlídkovým okruhem se stane sportovní areál
Černé hory - nové dřevostavby v Autokempu Pri-
mátor, historické kabinky městské plovárny a to-
alety u městského hřbitova. 

Komentovaná projížďka po stavbách moderní
architektury s městskou architektkou Zdeňkou
Vydrovou vyráží od pomníku Bedřicha Smetany
v sobotu ve 13 hodin. Ještě před ní zve městská
galerie na rodinný workshop Dřevo v rukou ar-
chitekta. V minulých letech do programu přibyl
pořad Přezůvky s sebou, jenž zve návštěvníky
do budov soukromých investorů. Průvodci jsou
pak často sami majitelé, kteří nechávají návštěv-
níka nahlédnou k sobě domů, do ordinace či
pracovny. Letos se tak lze vypravit do bytových
prostor nad lékárnou na Toulovcově náměstí
nebo na střešní terasu Hotelu Zlatá Hvězda. 

V září oslavíme Týden mobility
I v letošním roce se Litomyšl zapojí do Evrop-
ského týdne mobility, který se uskuteční od 16.
do 22. září. Akce má poukázat na to, jak se lidé
ve městech pohybují, chovají, a připomenout,
že ne všude za každých okolností je nutné jezdit
autem.
Na celý týden je připravený doprovodný pro-
gram, který začne v pátek 16. září slavnostním
otevřením cyklostezky J. Žižky – Vertex. V so-
botu 17. září dojde k otevření pumptracku

na Wembley, kde se od 14 hod. budete moci
podívat na ukázky, teorie správné jízdy a další.
Pokračovat budeme od pondělí 19. do čtvrtka
22. září na Toulovcově náměstí, kde má svůj
program vždy od 14 do 16 hod. přichystaný ZUŠ
B. Smetany Litomyšl.
O případných změnách a dalších přidružených
akcích, které se k letošnímu Týdnu mobility
mohou vázat, budeme informovat na webu
a sociálních sítích města Litomyšl.  -az-

Již tradičně se druhý víkend v září sejdeme
na rozmanitých litomyšlských dvorcích.
Letos jich opravdu nebude málo, a navíc se
podíváme do několika nových!
V pátek 9. září začneme na dvorku Škola-
myšle s podzimní výtvarnou dílnou a pod-
večer obohatí Divadlo pěti elementů
o pohádky v angličtině jak pro děti, tak i pro
dospělé.                                          strana 5 >



RaM souhlasí s tím, aby Městské služby Lito-
myšl s. r. o. uzavřely podnájemní smlouvu
na část prostor k podnikání o celkové podlahové
ploše 119,68 m2 v I. NP v budově objektu občan-
ské vybavenosti č.p. 1130, která je součástí st.
p. č. 2834 zastavěná plocha a nádvoří v katas-
trálním území a obci Litomyšl, části obce Lito-
myšl-Město a dále na části p. p. č. 960/10
ostatní plocha o výměře 125 m2 v katastrálním
území Litomyšl včetně venkovního prodejního
stánku za účelem provozování občerstvení
na zimním stadionu. Podnájemní smlouva
na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní
lhůtou, sezónní provoz vždy od 1. 9. do 31. 3. ná-
sledujícího roku. Cena podnájmu 13 000,- Kč
bez DPH/měsíc v sezóně, ostatní podmínky dle
zveřejnění záměru podnájmu. Podnájemce spo-
lečnost U Medvěda Litomyšl s.r.o.

RaM souhlasí se zadáním veřejné zakázky
malého rozsahu na projekční práce výzvou

třem vybraným dodavatelům pro realizaci akce
„Bytový dům Zahájská – Tomíčkova“.

RaM schvaluje a doporučuje ZaM vydat
obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl
č. 2/2022, o stanovení výše koeficientů pro vý-
počet daně z nemovitých věcí

RaM souhlasí se sjednáním tříměsíčního
termínovaného vkladu ve výši 100 mil. Kč
u ČSOB a.s. (úroková sazba 6,68 % p.a.) a dále
se sjednáním dvou měsíčních termínovaných
vkladů u ČSOB a.s. (úroková sazba 6,30 %
p.a.), každý ve výši 30 mil. Kč, s tím, že vklady
budou založeny s odstupem cca dvou týdnů.
RaM pověřuje starostu podpisem souvisejících
dokumentů.

www.litomysl.cz/rada_mesta/usneseni
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města

V komunálních volbách v Litomyšli letos kandi-
duje celkem pět politických stran a hnutí,
přičemž doposud bylo v zastupitelstvu zastou-
peno šest uskupení. V srpnu se na městském
úřadu uskutečnilo losování pořadí na hlasovací
lístky. Za dohledu zástupců kandidujících stran

Jaká volební čísla
mají strany?

Jednání
zastupitelstva
Zveme veřejnost na poslední jednání zastupi-
telstva města před komunálními volbami, které
se bude konat ve čtvrtek 15. září od 16 hodin 
v sále zámeckého pivovaru v Litomyšli. Na pro-
gramu budou majetkoprávní záležitosti, změny
rozpočtu města, obecně závazná vyhláška
města Litomyšl o stanovení výše koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých věcí a další
body. Přesný program jednání najdete týden
před konáním na webu www.litomysl.cz.  –red– 

Uzávěrka říjnové Lilie
Připomínáme, že uzávěrka říjnové Lilie bude 
21. září.  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-

Chcete vyřešit své dluhy a začít lepší život? 
Už v září využijte Milostivé léto II
Zbavit se dluhů bude opět možné za velmi vý-
hodných podmínek. Minulé Milostivé léto po-
mohlo desetitisícům lidí často ve zdánlivě
bezvýchodné situaci, jako může být i ta vaše.
Vyřešili své nesplacené závazky a mohli začít
lepší život. Mít vlastní bankovní účet, možnost
platit kartou, stabilněji bydlet i se třeba rekvali-
fikovat a získat lépe placenou práci nebo moct
přemýšlet, co si koupím, možná i kam pojedu
na dovolenou.
Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, budou mít
opět díky Milostivému létu II možnost splatit
pouze jistinu, tedy původní dluh, a jednorá-
zový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, po-
platky advokátům či penále, které mnohdy
mnohonásobně převyšují výši původního dluhu,
jim budou odpuštěny. Příležitost vyřešit svízel-
nou situaci bude po dobu tří měsíců, od 1. září
2022 do 30. listopadu 2022.
„Je velmi důležité, aby s odesláním dopisu exe-
kutorovi a placením jistiny a poplatku lidé vy-
drželi opravdu až na září. Cokoliv zaplatí dříve,
to exekutor může použít například na úhradu
svých nákladů a do Milostivého léta II nezapo-
čítat,“ upozorňuje expert na dluhovou proble-
matiku Člověka v tísni Daniel Hůle.

Z několika nezaplacených tisícikorun může
být i statisícový dluh
Podmínkou využití Milostivého léta II je za-
hájení soudně vymáhané exekuce před 28.
říjnem 2021. Ta musí být vedená pro dluh
u veřejnoprávního subjektu, kterým může
být: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český
rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské do-

pravní podniky a další obecní, krajské či státní
organizace.
„Dluhy u těchto subjektů narostly často kvůli
úrokům, penále a dalšímu příslušenství do ne-
splatitelných výšin. Tisíce lidí by je bez Milosti-
vého léta už neměly šanci splatit možná
do konce života. Příkladem může být dluh
na nájemném za městský byt, který se z tisíci-
korun vyšplhal na stovky tisíc, v jiném případě
i milionů korun,“ uvádí Daniel Hůle.
„Oproti prvnímu kolu Milostivého léta dochází
k zásadní změně u exekucí, které jsou vedeny
jen pro samotné příslušenství. V těchto přípa-
dech se považuje jistina již za uhrazenou. To se
může týkat řady exekucí pro dlužné penále
na zdravotním pojištění. Před necelým rokem
musel exekutor zjišťovat, zda pojistné již bylo
uhrazeno, což se často ukázalo jako takřka ne-
řešitelný úkol,“ zdůrazňuje Hůle.
K Milostivému létu II se připojily i některé ban-
kovní společnosti.
Dle posledních dostupných dat Exekutorské ko-
mory bylo v České republice ke konci minulého
roku 698 tisíc lidí v exekuci a celkový počet exe-
kučních řízení činil 4,426 milionu. Na jednoho
dlužníka tak v průměru připadalo zhruba 6 exe-
kucí. Konkrétně v Pardubickém kraji bylo v exe-
kuci více než 24 tisíc lidí s celkově 149 tisíci
exekucemi.

Co je potřeba udělat
• Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exeku-

torovi doporučený dopis, ve kterém ho infor-
mujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise
požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení

čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor
dopisu najdete na milostiveleto.cz.

• Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený
účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč
(částka musí být na účtu exekutora do 30. 11.
2022).

Za jakých okolností nelze Milostivé léto vy-
užít?
• Milostivé léto II nelze využít na exekuce pro

dluh vůči soukromoprávním věřitelům
(úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo
nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To
neplatí v případě, kdy se soukromoprávní vě-
řitel k Milostivému létu dobrovolně připojí.

• Ani v případě dluhů, které odkoupil soukromo-
právní subjekt – např. dluh původně u doprav-
ních podniků, odkoupený inkasní společností. 

• Pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exe-
kuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.

• Nebo v případě, že vaše dluhy nevymáhá sou-
dní exekutor, ale např. úřad v daňovém
a správním řízení.

Potřebujete poradit?
• Na webu milostiveleto.cz si můžete zkontro-

lovat, zda se na vaši exekuci Milostivé léto
vztahuje. Najdete tam další doplňující infor-
mace.

• Dotazy můžete psát také na e-mail jakprezitd-
luhy@clovekvtisni.cz.

• Nebo nám zavolejte od pondělí do pátku (9.00
– 22.00 hod.) na naši Help linku 770 600 800.

Eva Kroupová, Člověk v tísni, -red-

úředníci vylosovali následující pořadí: 1 - NE-
STRANÍCI; 2 - ODS; 3 - KDU-ČSL; 4 - ČSSD; 5 -
GENERACE 89. KSČM do letošních komunálních
voleb nepostavila kandidátku. Připomínáme, že
počet členů zastupitelstva se v nadcházejícím
volebním období nemění, i nadále v něm
usedne 23 Litomyšlanů. -az-
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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 Lito-
myšl. Na závěr připomínáme, že řádně zapsaní
cizí státní příslušníci ze států Evropské unie
mají volební právo pouze v komunálních vol-
bách.                                                          

–red– 

Oznámení voličům o době a místě konání
voleb do Zastupitelstva města Litomyšle
V souladu s ustanovením § 29 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, oznamuji, že volby do Zastu-
pitelstva města Litomyšle se uskuteční v pátek
23. září od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
24. září od 8.00 do 14.00 hodin. Místem ko-
nání voleb ve volebním okrsku č. 1–16 města Li-
tomyšl je volební místnost podle místa trvalého
pobytu voliče.

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova,
Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala
2) Středisko volného času, Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu
3) III. Základní škola, T. G. Masaryka 1145
Bří Šťastných, Fučíkova, Luční, T. G. Masaryka,
U Školek, 9. května
4) Silnice a mosty, Sokolovská 94    
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční,
Sokolovská, U Sádek, Zahradní
5) Sokolovna, Moravská 628 
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše,
Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová,
P. Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční,
Strakovská, Svitavská, Trstěnická, U Náhonu,
U Plovárny
6) I. Základní škola, Zámecká 496 

Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, K Primá-
torské hrázi, Lidická, náměstí Václava Havla,
Nerudova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříte-
ského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká
7) Naděje – pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám.,
Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní,
Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná,
Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov,
Za Brankou, Za Moštěním
8) Dalibor – kongresové centrum, 
Komenského nám. 1053 
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová,
Jateční, Končinská, Kornická, Lánská,
Na Lánech, U Lomu
9) Střední pedagogická škola, 
Komenského nám. 22  
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera,
Havlíčkova, Komenského nám., 
Kpt. Jaroše, M. Švabinského, Polní, Václava Boš-
tíka, Zahájská
10) Městská knihovna, 
Smetanovo náměstí 50 
B. Němcové, Bělidla, Josefa Váchala, Mariánská,
Osická, Ropkova, Růžová, Smetanovo náměstí,
Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská, Toulov-
covo nám., Vodní valy     
11) Kulturní dům, Pohodlí 83  
Pohodlí 

12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha
13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43 
Suchá
14) Hasičská zbrojnice, Nedošín 80
Nedošín
15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59 
Kornice
16) Hasičská zbrojnice, Nová Ves u Litom. 47
Nová Ves u Litomyšle

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky nebo státní občanství státu, jehož pří-
slušníci jsou oprávněni volit na území České re-
publiky a to platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, prů-
kazem o povolení k trvalému pobytu, potvrze-
ním o přechodném pobytu nebo osvědčením
o registraci.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti potřeb-
nými doklady, nebude mu hlasování umožněno.   
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti. 

V Litomyšli dne 1. září 2022                                                       
Daniel Brýdl, starosta

Jak volit, aby váš hlas nepropadl
Koncem září budeme volit své zástupce do za-
stupitelstva obce. V následujících řádcích čtená-
řům připomeneme některé důležité informace.
Termín: Volby se v Litomyšli uskuteční v pátek
23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin. 
Kdo může volit: Voličem je státní občan České
republiky, který nejpozději  24. září 2022  dovrší
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Lito-
myšli. U voleb do zastupitelstva města může
navíc volit státní občan jiného členského státu
Evropské unie, který do 24. září 2022 dovrší 18
let, má v Litomyšli trvalý nebo registrovaný pře-
chodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stá-
lého seznamu voličů.
Kde se volí: Volič hlasuje ve volební místnosti
v okrsku, kam náleží podle místa trvalého po-
bytu (více v článku na této straně s podrobným
přehledem volebních místností a spádových
oblastí).
Nemám hlasovací lístky: Hlasovací lístky
do Zastupitelstva města Litomyšle obdrží voliči

spolu s poučením ke způsobu hlasování v jedné
modré doručovací obálce v termínu nejpozději
do 20. září na adresu trvalého pobytu prostřed-
nictvím České pošty. Hlasovací lístky budou
k dispozici i ve všech volebních místnostech. 
Jak hlasovat: Ve volební místnosti je volič po-
vinen okrskové volební komisi prokázat svou to-
tožnost a státní občanství. Poté obdrží úřední
obálku a je povinen vstoupit do prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků.

Zastupitelstvo města Litomyšle
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
města, který obsahuje údaje o kandidátech pěti
volebních stran je oboustranný ve formátu A4
a na první straně je dole napsáno „Pokračování
na druhé straně“.  Nezapomeňte tedy lístek při
zaškrtávání otočit.
Volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
1.   Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze

jednu volební stranu. Tím dává hlas kandidátům
této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva má být
voleno.
2.  Označí v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoliv volební strany. Nejvýše lze
takto volit 23 kandidátů.  
3.  Zkombinuje oba způsoby a označí křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty z libovolných
ostatních volebních stran. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům
a z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandi-
dátům, kolik zbývá do počtu volených členů za-
stupitelstva (23).
Úpravu je třeba provést  prostřednictvím křížků,
nelze označit kolečkem, „fajfkou“ apod.
Hlasovací lístek pak volič vloží do úřední obálky
šedé barvy a tuto vhodí do volební urny. 

-red-
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Generace 89
23 PŘÁNÍ PRO VŠECHNY LITOMYŠLSKÉ 
GENERACE
Své vize pro Litomyšl a integrované obce
představujeme v programu na www.gene-
race89.cz.
Svá přání pro náš domov chceme vyjádřit ústy
našich 23 kandidátů do zastupitelstva.
• Dan Brýdl, kandidát na starostu: „Rozvíjet Lito-
myšl pro všechny generace. Pracovat pro město,
odkud pocházím, mi přijde smysluplné. V hlavě
mám ještě spoustu nápadů, vizí a plánů. Křížkem
pro Generaci 89 jim dáte šanci.“
• Petra Benešová: „Propojovat odborníky, kteří
umí pomoci občanům v nouzi.“
• David Edlman: „Ať z voleb zase vzejde zastu-
pitelstvo, které bude chtít problémy města řešit,
ne je vytvářet.“
• Jan Vavřín: „Mít v čele města lidi, kterým pro
město bije srdce nejen před volbami.“
• Olga Radimecká: „Zajistit, aby občané měli
vždy po ruce informace o tom, kde hledat
pomoc v náročné situaci.“

• Míra Hájek: „Ať ve zdravém městě vládne
zdravý duch.“
• Eva Novotná: „Ať se ani v těžších dobách ne-
vytratí soudržnost, tolerance a dobrá nálada.“
• Eva Beňová: „Zprostředkovat občanům pomoc
v náročné energetické době.“  
• Matyáš Hájek: „Nadšené učitele, Ducha plné
faráře, dobré šéfy a vstřícné vedení města.“
• Pavel Kovář: „Hledat inovativní řešení v oblasti
městského rozvoje a nadále se inspirovat
i za hranicemi naší země.“
• Iva Hloušková: „Pokračovat v tvorbě příjem-
ných míst pro setkávání lidí všech generací.“
• Martin Pelikán: „Starostu, co se domluví s ná-
jemnicí sociálního bytu stejně jako ředitelem sil-
nic a dálnic či předsedkyní Evropské komise.“
• Štěpánka Kopecká: „Litomyšl zelenou i modrou.
Třeba obohacením náměstí o zeleň a vodu.“
• Tomáš Rothschein: „Udržet Litomyšl živou
a atraktivní pro všechny generace.“
• Lucie Vavřínová: „Znovu v dětech probudit
zájem o umění podporou kvalitní kultury.“

• Vojtěch Toms: „Starat se zodpovědně o měst-
ský majetek. A pamatovat na památky!“
• Soňa Neugebauerová: „Vytvářet ve městě ta-
kové podmínky pro zdravý životní styl, které
slouží všem generacím.“
• Matěj Bažant: „Mít nadále starostu, který má
tah na branku, a zároveň dveře otevřené všem.“ 
• Petra Sýkorová: „Myslet na děti i seniory
ve městě i integrovaných obcích.“
• Věra Váňová Krejčová: „Školy, které si nekon-
kurují, ale navzájem se inspirují.“
• Jakub Tmej: „Mít i další čtyři roky starostu,
který odmítl nominaci v soutěži Nejlepší sta-
rosta. Člověka, který se nepotřebuje zviditelňo-
vat, protože za něj mluví jeho práce.“
• Pavlína Jiříčková: „Dohlížet na odpovědné hos-
podaření s veřejnými prostředky města.“ 
• Renata Kmošková: „Mnoho místních institucí
vedou skvělí lidé – ať vydrží.“
… a své zkušenosti chceme pro Vás zhodnotit
v městském zastupitelstvu.
Vaše Generace 89 v nejlepších letech

Vážení přátelé,
volby nám pomalu klepou na dveře a Vy se jistě
začnete oprávněně ptát, copak jste pro nás
za ty čtyři roky udělali a co pro nás uděláte,
abychom vám to tam „zase“ mohli hodit.
Poslední volební období bylo výjimečné, a které
taky ne! Nechceme se vymlouvat na nepřízeň
osudu, protože jak pravil Vlasta Burian „Ještě se
nestalo, aby to nějak nedopadlo.“
A jak to tedy dopadlo?
ODS měla své dvoučlenné zastoupení v měst-
ské radě „velké koalice“ společně s Generací
89, KDU-ČSL a Nestraníky. Neseme tedy díl
zodpovědnosti na tom, co se povedlo, ale
i na tom co se tak úplně nezdařilo.
V prvé řadě chceme za tuto spolupráci koalič-
ním partnerům poděkovat, protože fungovala
po celé období bez zásadních problémů. Do-
mníváme se, že z této spolupráce vzešlo pro Li-
tomyšl mnoho dobrých rozhodnutí, nicméně si
dokážeme představit, že v některých ohledech

jsme byli málo důrazní a důslední. Člověk se
nesmí bát vyhrnout rukávy a trochu se ušpinit,
nicméně chápeme, že v koalici je třeba kompro-
misů a taková rozhodnutí nejsou snadná. Dělat
dlouhodobá a strategická rozhodnutí chce od-
vahu a zkušenosti. 
My tyto věci umíme, dělali jsme je úspěšně
v minulých volebních obdobích, ačkoliv bychom
chtěli některé věci dělat i jinak. Budeme si stát
za svým a Litomyšl dáme jasný směr a vizi.
Velké množství projektů, které se dnes realizují
mají svůj původ i před několika volebními obdo-
bími. Byli jsme u zrodu těchto nápadů a další
nápady máme. Jsme právem hrdí, že v letošních
volbách můžeme představit nastupující mladou
generaci, které opravdu bijí srdce pro Litomyšl.
Chtějí, aby se nám všem v Litomyšli dobře žilo,
mají otevřené oči i srdce a skvělé nápady.
Ze zkušeností víme, co Litomyšl pálí a nebu-
deme před tím strkat hlavu do písku. Víme, že
dobře už bylo, a neslibujeme vám, že bude líp.

Litomyšl bude taková, jakou ji spolu uděláme.
Litomyšl akutně potřebuje dostatek dostup-
ného bydlení a postavit domov pro seniory.
Všichni se chceme dobře pohybovat po městě,
a to nejen pěšky, ale i autem či na kole. Zároveň
si uvědomujeme, že velkým tématem letošního
roku je zdražování a ceny energií. My vám
v našem programu nabízíme řešení do této ne-
lehké doby, tým lidí s letitými zkušenostmi
i mladé lidi plné energie a síly.
Více podrobností se můžete dočíst v našem
programu, který vám osobně doneseme do va-
šich schránek.
Do nelehké doby chtějte zkušenou posádku se
svým kapitánem. Jen se silným mandátem
dáme Litomyšli opět jasnou vizi.
Ing. Lukáš Novák, předseda MS ODS
a zastupitelé ODS Michal Kortyš, 
Petr Fila DiS., Josef Janeček, 
Miroslav Bárta a MVDr. Pavla Šplíchalová
www.facebook.com/ods.litomysl

ČSSD
Letošní prázdninové měsíce jsou pryč, mno-
hým skončily dovolenkové pobyty, rodičům
starost zajistit dětem správné vyžití, prarodi-
čům odjela vnoučata, ….. Letošní září bude
vedle tradičního začátku školního roku a škol-
ních povinností dětí měsícem, kdy budeme
stát před rozhodnutím „KOHO 23. a 24. 9.
VOLIT „ jako svého zástupce do městského za-
stupitelstva. Za několik dní se budou poštovní
schránky na domech plnit předvolebními le-
táky s plány a sliby kandidujících stran a se-
skupení. V zákonné lhůtě všichni obdržíme
i kompletní hlasovací lístek se všemi jmény
kandidujících. Při svém rozhodování ve výběru
23 jmen se všichni určitě zamyslíme, přede-
vším nad tím, co bylo před 4 lety slibováno, co
se podařilo splnit, a na co zkrátka z různých
důvodů nezbylo. Je Litomyšl bezpečná,
zdravá a čistá ? Jak je to s parkovacími
místy, s výstavbou městských bytů a nabí-
zených míst k výstavbě rodinných domů ?

Je nabídka a podpora pro vyžití dětí, mlá-
deže, pracujících i seniorů dostatečná ? Je
množství různých akcí opravdu potřebných
v daném rozsahu a ve správné lokalitě. Jak
je to s výsadbou a hlavně údržbou zeleně ?
Co všechno bylo za uplynulé období vybudo-
váno a zprovozněno ? ..…Všichni určitě na-
jdeme spoustu toho, co ve městě chybí či
naopak přebývá i toho, co zhodnotíme na vý-
bornou. A je toho opravdu hodně. Stačí se jen
projít  či  projet  městem – dívat  se  a vnímat.
Litomyšl je krásná a žije se nám zde poměrně
dobře.

Své kandidáty do městského zastupitelstva
má i MO ČSSD – v letošním roce však nebu-
deme zatěžovat občany „letáky“ s předvoleb-
ními sliby. V našem městě žijeme, setkáváme
se s občany a známe jejich názory – kladné i ty
záporné. Vybrali jsme poctivé, slušné a praco-
vité kandidáty. Za většinou z nás je mnohaletá

zkušenost s prací zastupitelů a členů různých
komisí a výborů. Naši zástupci byli v uplynu-
lém období členy ve finančním a kontrolním
výboru, v komisi pro dopravu, školství
a sportu, životní prostředí, ve stavební komisi
a v komisi pro občanské záležitosti. Věříme, že
zde odváděli dobrou práci a mnozí z našich
spoluobčanů se s nimi při různých jednáních
a příležitostech setkali.

Přejeme všem, aby ti, které v letošních komu-
nálních volbách vyberete se stali opravdu va-
šimi zástupci při rozhodování – zástupci
občanů Litomyšle a okolních obcí – s dobrým
srdcem, vůlí, pracovitostí, vztahem k našemu
krásnému městu a lidem v něm žijících.

Vaši stávající zastupitelé: Dana Kmošková,
Lubomír Sršeň a všichni dosavadní členové
městských komisí
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Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 

Nestraníci
Vzdělávání a kultura v Litomyšli 
– Prostředí vychovává
Litomyšl má v porovnání s mnoha jinými malo-
městy nezaměnitelný esprit. Klišé? Pojmenoval
to již J. Váchal, který dal Litomyšli dnešní mar-
ketinkovou značku Lázně ducha a shodují se
v tom místní i návštěvníci, kteří se k nám opa-
kovaně a rádi vrací.
Co ale utváří pověstný genius loci? Jsou to insti-
tuce a architektura, jež zde díky nim vznikla. Za-
ložení Litomyšlského biskupství, ačkoliv tu bylo
nakrátko, zřejmě odstartovalo sled příznivých
událostí, které ovlivňují naše město dodnes.
Jednota bratrská, Augustova tiskárna a řád Pi-
aristů byly zdrojem kultury a vzdělanosti
a město se stalo magnetem pro intelektuály
a osobnosti. Na počátku 20. století zde k ZŠ
a gymnáziu přibyly střední odborné školy
a v 90. letech byla založena VOŠ pedagogická
a VOŠ restaurování, později samostatná fakulta

Univerzity Pardubice. K duši i tradici města
jednoznačně přispěla i osudová náhoda, že se
zde narodil významný skladatel B. Smetana,
od jehož narození si zanedlouho připomeneme
200 let, a kterého každoročně uctíváme národ-
ním hudebním festivalem Smetanova Litomyšl.
Vysoká úroveň festivalu je pro nás již samozřej-
mostí, ale vděčíme za ni obrovskému úsilí a pro-
fesionalitě realizačního týmu.
Vzdělaným lidem záleží na jejich životním pro-
storu a jak víme – prostředí vychovává. Krásná
architektura a dnešní široká nabídka kulturně
vzdělávacích institucí včetně skvěle vedeného
SVČ, ZUŠ a dalších subjektů jsou velkou devízou
a kulturním podhoubím našeho města. 
Nicméně, samotná tradice nestačí, o udržení
kvality a další rozvoj je potřeba se aktivně starat
v souladu s rychle se měnícími podmínkami
a potřebami společnosti. Navzdory viditelným
snahám ředitelů místních škol je strnulost če-

ského vzdělávacího systému alarmující. Pod-
pora školských a vzdělávacích zařízení zřizova-
ných městem bude i v dalších letech maximální.
Současně víme, že mnoho rodičů hledá výcho-
disko v podobě soukromých škol, které nové
potřeby reflektují mnohem pružněji. MŠ s roz-
šířenou výukou angličtiny má stále převis pop-
távky nad nabídkou volných míst a stejně tak
ZŠ Školamyšl.
Snaha Nestraníků pro Litomyšl se bude jedno-
značně soustředit na zajištění finančních zdrojů
pro školy, stejně jako pro přestavbu Městské
knihovny, aby se i knihovna stala funkčním
Vzdělávacím centrem, jež dokáže propojit ge-
nerace, zájmové spolky a nabídne zázemí pro
tvůrčí činnost. Vzdělání a kultura, rozumějme
i kulturnost, jsou jednovaječnými dvojčaty,
která od sebe nelze oddělit.

Za Nestraníky Šárka Kučerová a Leoš Krejčí

Pozvánka na slavnostní předání cen
města 11. září ve Smetanově domě

Srdečně zveme veřejnost 
na slavnostní předávání
cen města, které se usku-
teční v neděli 11. září 2022
od 18.00 hod. ve velkém
sále Smetanova domu.

Plaketu Rady města Lito-
myšle  si  v  letošním  roce

odnesou čtyři osobnosti, které se 
v různých oblastech zasloužily o rozvoj města.

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

Václav Černý 
Cena se uděluje jako poděkování a uznání 
za dlouholetou snahu o údržbu města, zejména
za jeho pečlivost při organizování 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 pedagogickou činnost, připomí-
nání odkazu litomyšlských židovských spoluob-
čanů zavražděných při holocaustu a účast 
na dalších projektech se sociální a historickou
tematikou.

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

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

Litomyšlské dvorky 2022
strana 1 >
Rozsáhlý program po celý víkend nás čeká
na radničním dvorku pod taktovkou Městské
knihovny Litomyšl. Vedle výstavy obrazů Vero-
niky Bílkové i litomyšlských keramiků z kurzů
SVČ vystoupí indie folková kapela NOC. Kavárnu
Dvorek naplní japonskými příběhy Tomáš Jire-
ček. Na něj naváže Jana Faitová ve dvorku
Na Valech se svými Rhóskými střípky, kde uvi-
díte i výstavu keramiky Ireny Švecové.                   
Závěrem dne nás provedou hudebníci Marek
Šulc, Vladimír Šrámek a Žofie Součková s výbě-
rem známých melodií ze světa popu, swingu
a jazzu na zahradě Augustovy tiskárny.
Sobotu zahájíme na Toulovcově náměstí blešími
trhy, výtvarnou dílnou s tvořením ze skla a be-
tonu v domě U Rytířů i bazarem nejen oblečení
NAJDI (na)SEBE v Pekle za hudebního dopro-
vodu Hanky Kosnovské a Petra Fryaufa. Již po-
druhé Augustova tiskárna pořádá událost

Božena Němcová live!, kde bude tentokrát Igor
Orozovič předčítat z děl i dopisů této významné
autorky. Většinu dne bude k dispozici Křeslo pro
hosta ve dvorku Macocha u manželů Glosero-
vých s výstavou jednoho díla – a kdo bude ten
host? Třeba vy! Na dvorku snů naproti Hostinci
u Černého orla si po celé odpoledne můžete za-
soutěžit a nově i Lidový dům v čele s Farní cha-
ritou Litomyšl připravil program, kde se pobaví
jak děti při malování putovních kamínků, tak
i dospělí při poslechu kapely Chanson Trio Cou-
Cou, či na besedě o Indii a ochutnávce indic-
kého jídla. Na zahrádce 2ar(t) se můžete těšit
na taneční improvizační skupinu JáMy a v zá-
věru dne se přesuneme trochu dále z centra
na úžasné místo k rodině Střasákových, kde
proběhne výstava výtvarných a básnických děl,
(ne)autorské čtení a koncert kapely Akutrio.
V neděli se budeme potkávat na dvou místech.
Jedním z nich bude Mariánská ulice, kde

na dvorku u zmrzliny U Fiška proběhne předsta-
vení Pipi dlouhá punčocha od divadelního
kroužku Myšli, koncert Miguela Montañero
na hang drum, uslyšíme zhudebněné básně
Hany Voříškové v koncertu kontrabasistky Pavly
Šefrnové a vystoupení kapely IMPROVISION.
V sousední zahrádce 1ar(t) se Anya Kopecká
s Kamilem Kopeckým zhostí magické atmosféry
zahrádky a připraví výtvarnou dílnu pro děti.
Ten den nám nabídne i program ve dvorku
U Kuděje, kde uvidíte exlibris Vladimíra Su-
chánka a fotografie Jáchyma Beníška. Závěr ce-
lého festivalu bude patřit Pavlu Fajtovi, který
vystoupí se svým projektem Drumming Alley
a na závěr zajamuje se svým hostem Zdeňkem
Bínou.
Na viděnou na Litomyšlských dvorcích 2022!
Pro více informací: www.facebook.com/lito-
myslskedvorky

Text a foto Tereza Jiroušková

Město obnovuje 
požární techniku

V pátek 20. 8. 2022 převzali dobrovolní hasiči
tři nové hasičské dopravní automobily Fiat DU-
CATO. Vozidla byla pořízena jednak z dotací
a dílem z rozpočtu města. Pořizovací cena jed-
noho automobilu je cca 1.100.000,-Kč. Dopravní
automobily budou využívat jednotky dobrovol-
ných hasičů z Pohodlí, Nové Vsi a JPO II Lito-
myšl. Do konce srpna město očekává ještě
dodání nové cisterny pro JPO II Litomyšl.

Radek Makovský
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ZAMYŠLENÍ

Poděkování, 
blahopřání,
vzpomínky

Blahopřejeme našim rodičům Halině a Jose-
fovi Kolouškovým k výročí jejich zlaté svatby,
kterou oslaví dne 23. 9. 2022. Přejeme jim
spoustu krásných společných let ve zdraví,
lásce a spokojenosti a děkujeme za krásné dět-
ství, které nám vytvořili. 

Dcery Halina, Lenka a Iveta s rodinami
29. 8. jsme vzpomněli 10.

výročí, kdy odešel od všeho, co
měl rád, Jan Hantl z Pohodlí
v 61 letech. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. 

Bratr Bohuslav s rodinou.
Dne 19. září 2022 uplyne 7

let, co nás navždy opustila
naše milovaná manželka, ma-
minka, sestra a dcera paní
Renata Coufalová (rozená Klo-
fandová) z Dolního Újezdu.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vě-
nujte jí s námi tichou vzpo-
mínku. Zarmoucená rodina Klofandova

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Broulíková Marie 

Dudychová Marie 
Chadimová Anežka 
Pešek Josef

85 let – Čápová Milada
Nonn Vilém
Novák Josef 
Stříteská Bohumila

90 let – Severa Václav
92 let – Hartman Pravoslav
93 let – Kuchta Jaroslav 

Valentová Lidmila
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Jan Zadražil, Česká Třebová – Markéta No-
váková, Česká Třebová • Jiří Sotona, Hrou-
bovice – Naděžda Svěráková, Skuteč • David
Polýnek, Němčice – Martina Javorčáková,
Karlovy Vary • Ihor Pavlov, Dolní Újezd – Te-
tiana Isac, Rumunsko • Štěpán Špaček, Sta-
šov – Naděžda Doležalová, Stašov • Josef
Kořínek, Praha – Miloslava Hanzlová, Praha
• Jakub Bažant, Litomyšl – Marie Jarkovská,
Pardubice • Jakub Hrubý, Luže – Veronika Fi-
lipi, Litomyšl • Jakub Dlábek, Svitavy – Ka-
teřina Mauerová, Svitavy • Miroslav Tesař,
Česká Třebová – Marcela Šimková, Česká
Třebová • Luboš Sokol, Sloupnice – Gabriela
Hečková, Sloupnice • Vladislav Marek, Dolní
Čermná – Renata Uhlířová, Svitavy • Franti-
šek Střasák, Litomyšl – Barbora Šteflová, Li-
tomyšl • Roman Štěpánek, Svitavy – Tereza
Knotková, Svitavy • Ján Veselovský, Ružom-
berok, Slovensko – Jitka Briolová, Dolní
Újezd • Oldřich Mareš, Litomyšl – Lenka
Famfulíková, Litomyšl • Kamil Hylák, Často-
lovice – Veronika Hejduková, Litomyšl • Jan
Vojtíšek, Ústí nad Orlicí – Adéla Mužátková,
Ústí nad Orlicí • Miroslav Ryšavý, Praha –
Monika Sejkorová, Lubná • Matěj Brýdl, Lan-
škroun – Pavlína Hajzlerová, Horní Čermná

• Otakar Štěpánek, Anenská Studánka –
Zdeňka Kudrnová, Anenská Studánka •
Martin Halva, Dlouhá Třebová – Pavlína Ko-
tyzová, Ústí nad Orlicí • Lukáš Žabka, Lito-
myšl – Aneta Vopálková, Litomyšl • Michal
Hájek, Pardubice – Eliška Kudrová, Pardu-
bice • Dan Prokop, Lanškroun – Kateřina
Vlčková, Lanškroun • Petr Uchytil, Svitavy –
Eva Bursíková, Osek • Jan Krejsa, Vysoké
Mýto – Lucie Famfulíková, Vysoké Mýto • Ta-
deáš Vraspír, Praha – Renata Pirklová,
Česká Třebová • Jan Bednář, Dolní Újezd –
Monika Josefína Fryaufová, Litomyšl • Kryš-
tof Daniel Bouzek, Liberec – Eliška Maršál-
ková, Litomyšl • Lukáš Holub, Čehovice –
Lenka Vymlátilová, Čehovice • Michal
Šimek, Česká Třebová – Aneta Vytlačilová,
Česká Třebová • Radek Pertjánoš, Hrušky –
Romana Ručková, Jablonné nad Orlicí • Vla-
dimír Pokorný, Trutnov – Hana Vávrová, Li-
tomyšl • Václav Tměj, Dolní Újezd – Lenka
Bauerová, Chotovice • Mojmír Rotrekl, Dřev-
novice – Lucie Zedníčková, Němčice nad
Hanou • Ondřej Mendlík, Brno – Kristýna Bi-
sová, Litomyšl • Patrik Chleboun, České
Heřmanice – Nella Zerzánová, České Heř-
manice • David Hurych, Čistá – Adriana
Kupková, Pustá Polom • Oldřich Čech, Rud-
ník – Barbora Kárská, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Jiřinou Korábovou  (89 let)
Emílií Podanou  (90 let)
Miloslavou Vopařilovou  (92 let)
Marií Malínskou  (96 let)
Vzpomínáme.

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

Dana Kmošková, předseda KPOZ

Zápas o spravedlnost
V oněch dnech, když Mojžíš dospěl, vyšel ke
svým bratřím a viděl jejich robotu. Spatřil něja-
kého Egypťana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho
bratří. Rozhlédl se na všechny strany, a když
viděl, že tam nikdo není, ubil Egypťana a zahra-
bal do písku. Když vyšel druhého dne, spatřil
dva Hebreje, jak se rvali. Řekl tomu, který nebyl
v právu: „Proč chceš ubít svého druha?“ Ohradil
se: „Kdo tě ustanovil nad námi za velitele a sou-
dce? Máš v úmyslu mě zavraždit, jako jsi za-
vraždil toho Egypťana?“ Mojžíš se ulekl a řekl si:
„Jistě se o věci už ví!“ Farao o tom vskutku usly-
šel a chtěl dát Mojžíše zavraždit. Ale Mojžíš před
faraónem uprchl a usadil se v midjánské zemi;
posadil se u studny. Midjánský kněz měl sedm
dcer. Ty přišly, vážily vodu a plnily žlaby, aby na-
pojily stádo svého otce. Tu přišli pastýři a odhá-
něli je. Ale Mojžíš vstal, ochránil je a napojil
jejich stádo. Když přišli ke svému otci Reúelovi,
zeptal se: „Jak to, že jste dnes přišly tak brzo?“

Odpověděly: „Nějaký Egypťan nás vysvobodil
z rukou pastýřů. Také nám ochotně navážil
vodu a napojil stádo.“ Reúel se zeptal svých
dcer: „Kde je? Proč jste tam toho muže nechaly?
Zavolejte ho, ať pojí chléb!“ Mojžíš se rozhodl,
že u toho muže zůstane, a on mu dal svou dceru
Siporu za manželku.

2. kniha Mojžíšova 2, 11-21

V tom krátkém úseku z Mojžíšova příběhu je
toho mnoho, v čem se i my smíme vidět jako
v zrcadle. Můžeme si klást otázku nad oprávně-
ností brát spravedlnost do svých rukou i nad
způsobem, jakým se to děje. Jedno však Mojží-
šovi nemůžeme upřít – určitě to není člověk
lhostejný k bezpráví, určitě to není člověk řídící
se úslovím „Nehas, co tě nepálí.“
Další důležitá rovina toho příběhu, se kterou
i my můžeme mít určitou zkušenost, by se dala
zase vyjádřit úslovím „Za dobrotu na žebrotu.“

Za snahu rozsoudit rvačku hebrejských druhů
je jedním z nich Mojžíšovi vyhrožováno udáním.
Ani jeden z těch prvních Mojžíšových činů, které
jsou v Bibli zmíněny, se tedy tak docela nepo-
vedl a nesklidil úspěch a pochvalu. Nejen Pán
Bůh, ale i lidé vidí a vědí o nás víc, než si mys-
líme.
Na druhou stranu ale ta hrozba udáním zachrá-
nila Mojžíšovi život a v řadě biblických svědků
patří mezi ty, kteří na vlastní kůži zakusili, že
Pán Bůh si i ty věci, které jsou nám nepříjemné,
které jsou pro nás těžké a zlé, dokáže použít
k dobrému. To samozřejmě nijak neomlouvá
možného udavače, ale pro toho, kdo nese ně-
jaký kříž nedorozumění či křivdy, to smí být
povzbuzením.
K Mojžíšově cti pak slouží to, že i po útěku
z Egypta se v midjánské zemi chová stejně.
Tedy nikoli jako ten, kdo si po špatné zkušenosti
už s ničím nechce pálit prsty, ale jako ten, kdo
se znovu zastane slabších dívek, které byly dřív
u studny, proti silnějším pastýřům, kteří přišli
později a chtěli je odehnat. Není lhostejný k ne-
spravedlnosti, které je svědkem, a znovu za-
sáhne ve prospěch postižených. A přitom to
nedělá z vypočítavosti, nevnutí se těm děvča-
tům, která nejspíš měla z domova nakázáno ne-
bavit se s cizími chlapy, a zůstane u studny,
dokud pro něj nedá poslat jejich tatínek. Ne-
spravedlivé může čtenářům Bible připadat i to,
že ho ty dívky (nejspíš na základě oblečení) po-
kládají za Egypťana – tehdejšího úhlavního ne-
přítele Izraele. Ale právě i v tom je ten příběh
pro nás důležitý. Není důležité, jak kdo vypadá
(ani k jakému národu patří), ale zda hledá spra-
vedlnost a usiluje o ni, nejen pro sebe, ale pro
druhé.
Ten příběh je vlastně názornou ilustrací slov Je-
žíše Krista: „Hledejte především Boží království
a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude
přidáno.“ I my tedy do toho příběhu hledání
spravedlnosti, který se stále děje, s důvěrou
vstupme. Teď v září opět začne škola, a tak pře-
jme moudrou lásku i odvahu a sílu k hledání
spravedlnosti všem učitelům našich dětí. Ale
zároveň nechtějme nechat všechno jen na nich.
Jeden moudrý dětský psycholog řekl, že děti se
od nás nejvíc učí tehdy, když si sami neuvědo-
mujeme, že je učíme. Požehnaný nový školní
rok vám přeje Štěpán Klásek
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HISTORICKÉ POHLEDY

Dům čp. 170 a 171 na Šantově náměstí 
Dům čp. 170, v přízemí s prostorným mázhau-
sem s renesanční valenou klenbou byl stavebně
upraven v roce 1814 a zvýšen o patro. V roce
1879 se zde narodil pozdější význačný český ja-
zykovědec PhDr. Quido Hodura. Po studiích
na litomyšlském gymnáziu, v Praze a na paříž-
ské Sorbonně začal vyučovat v Čechách na růz-
ných školách. V roce 1904 vydal v tiskárně
u Vladimíra Augusty svou práci Nářečí litomyšl-
ské. Na jeho rodném domě je zasazena pamětní
deska s bustou, která je dílem akademického
sochaře Karla Lidického. 
Dům čp. 171 je jednopatrový nárožní dům, pů-
sobící jako klasicistní novostavba. Roku 1878 se
zde narodil Jan Hiller, první vzdělavatel Česko-
slovenské obce sokolské. Maturoval na lito-
myšlském gymnáziu a po studiu v Praze
působil jako profesor v Boskovicích, Brně
a Praze. Jan Hiller byl stále ve spojení s litomyšl-
skými sokoly. Při slavnostním otevření soko-
lovny 16. srpna 1925 byl hlavním řečníkem. Při
desátém výročí úmrtí Jana Hillera byly z pod-
nětu sokolů odhaleny na jeho rodném domě ko-
vové pamětní desky. Na jedné je reliéf Hillerovy
podoby, na druhé text. Autorem desek je aka-
demický sochař Josef Šejnost. 

Lenka Backová

190 let – 29. 9. 1832 se narodil Jarolím Štantej-
ský. Maloval kostelní obrazy, byl malířem čet-
ných betlémů, portrétů litomyšlských občanů.
Získal zakázku na vymalování nového divadla
v nejlepším sále města na Karlově. Ochotníkům
z Litomyšle a blízkého okolí opravoval kulisy,
maloval divadelní dekorace, místním spolkům
prapory a litomyšlským ostrostřelcům terče pro
střelnici, která stávala za Smetanovým domem. 
125 let – 16. 9. 1897 se narodil Alois Metelák,
sklářský výtvarník, architekt, pedagog, žák Jo-
sipha Plečnika. Věnoval se návrhům památníků,
ve školním roce 1920–1921 působil na Zemské
odborné škole v Litomyšli, je autorem památ-
níku Českých bratří na Růžovém paloučku
a pomníku J. A. Komenského. Na realizaci díla
se podíleli pod Metelákovým dozorem žáci
a učitelé litomyšlské Zemské odborné školy. 
95 let – 3. 9. 1927 se narodil Zdeněk Palcr,
český sochař, restaurátor, výtvarný teoretik
a typograf. Od roku 1973 pracoval jako restau-
rátor sgrafit na litomyšlském zámku spolu se
Stanislavem Podhrázským, Olbramem Zoub-
kem a Václavem Boštíkem. 
70 let – 26. 9. 1952 se narodil Oldřich Heyl, mu-
zikant, sbormistr a pedagog. Do Litomyšle při-
šel z Karlovarského symfonického orchestru
a nastoupil na základní uměleckou školu jako
učitel, především houslí, vedl i smyčcový

orchestr a dětský sbor. Spolu se svou ženou
Marií se ujal vedení pěveckého sboru Vlastimil.
Díky muzikantskému nadání a nadšení pro věc
nastudoval řadu náročných koncertů, s kterými
procestoval sbor řadu zemí Evropy. 
65 let – 19. 9. 1957 zemřela tragicky při moto-
cyklové nehodě Miroslava Brdíčková, rozená
Šplíchalová, reprezentantka ČR ve sportovní
gymnastice.  Celkem reprezentovala republiku
jedenadvacetkrát na mezinárodních závodech,
zejména na Mistrovství světa v Římě. V roce
1956 se účastnila s gymnastickým družstvem
žen Olympiády v Melbourne. 
35 let – 12. 9. 1987 byla v parčíku na místě tzv.
Bělidel, původně menšího náměstíčka tvoře-
ného převážně řemeslnickými domky, odhalena
socha Hudby od Františka Jandy, umělce, jenž
žil a tvořil v nedalekém Osíku. Zvolený motiv
představuje mladou ženu tisknoucí k hrudi
housle. V mramoru provedená, hrubě otesaná,
do sebe uzavřená ženská postava kontrastuje
s hladce opracovaným tělem houslí. Dílo odka-
zuje k dlouholeté hudební tradici města Lito-
myšle.
55 let – 4. 9. 1967 se konalo znovuodhalení
pomníku J. A. Komenského. Památník byl
za nacistické okupace určen k likvidaci vzhle-
dem k protektorátnímu nařízení o odevzdání
ušlechtilých kovů. Zástupce pražského sběr-
ného závodu si byl naštěstí vědom umělecké
a kulturní hodnoty a rozebraný pomník bez-

pečně uložil. Po roce 1945 byly desky převezeny
do muzea v Litomyšli. Mimořádné úsilí o obnovu
pomníku vyvinuli Antonín Dostál, Josef Kerhart
a Cyril Vlach. Při likvidaci archivu bývalé Zem-
ské řemeslnické školy zachránil učitel Emil Slon
technickou dokumentaci pomníku vypracova-
nou Aloisem Metelákem.
85 let – 22. 9. 1937 se konala v sále sokolského
kina v Litomyšli slavnostní premiéra filmu Fi-
losofská historie. Vlastní filmování začalo v Li-
tomyšli 18. května 1937. Hlavními filmovacími
dny pak byly 22. a 24. květen. Tři květnové týdny
tohoto roku, kdy se v Litomyšli filmovaly exte-
riéry, se staly pro město událostí prvního řádu.
Sálu kina vévodila při premiéře busta Aloise Ji-
ráska, kino si pořídilo pro premiéru nové promí-
tací plátno. Úvodní slovo přednesl purkmistr
města MUDr. František Lašek, premiéry se
zúčastnil režisér Otakar Vávra a někteří před-
stavitelé hlavních rolí. 
100 let – 23. – 24. 9. 1922 proběhlo slavnostní
otevření Lidového domu v Litomyšli, postave-
ného v letech 1921–1922 podle vlastního návrhu
stavitelem Václavem Šilhavým v novorenesanč-
ním slohu, uměleckou výzdobu průčelí a sálů
provedl sochař Ludvík Vocelka. Slavnostní ote-
vření a vysvěcení Lidového domu proběhlo
za účasti papežského nuncia v ČSR kardinála
Marmaggiho, krátce po otevření se v Lidovém
domě rozproudil čilý spolkový život. 

Lenka Backová

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
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Chceme Litomyšl čistou, bezpečnou, krásnou, vzdělanou, aktivní

programové priority

MÁME ČÍSLO

1

Kompletní program a naše kandidáty najdete na  www.nestraniciprolitomysl.cz

• Snižovat množství nakupované  
elektrické energie a plynu  
pro organizace zřizované  
městem (fotovoltaika, tepelná  
čerpadla, noční osvětlení) 

• Optimalizovat nájmy bytů, příjmy 
z pronájmu prostor, budov  
a zařízení ve vlastnictví města 

• Prosazovat šetrné hospodaření 
s pitnou, užitkovou a „šedou“ 
vodou 

 
 
 
 

• Zvyšovat a stabilizovat počet oby-
vatel města pomocí motivačního 
programu na přihlášení  
k trvalému pobytu v návaznosti 
na objem rozpočtu města 

• Podporovat výstavbu RD a bytů  
- soukromých i městských např.  
výkupem pozemků a zajištěním  
investic do přípravy stavebních  
pozemků 

• Optimalizovat počet míst v MŠ  
a ZŠ a investovat do modernizace, 
vybavenosti a rozšiřování kapacit 

 

• Zajistit finanční prostředky  
na rekonstrukci rodného bytu  
B. Smetany - např. sdružením  
financování z různých zdrojů  
včetně soukromých 

• Upravit prostor Smetanova  
náměstí u sochy B. Smetany 

• Prezentovat a medializovat  
B. Smetanu jako významného 
litomyšlského rodáka 

Hospodárnost 
 

Počet obyvatel 
 

200 let od narození 
Bedřicha Smetany

POZVÁNKY 

Na co v září do kina
Jan Žižka je titul, který bude kralovat zářijovému
programu Kina Sokol. Projekt, jemuž režisér
a producent Petr Jákl věnoval přes deset let pří-
prav, se konečně dočká premiéry v tuzemských
kinech i v zámoří. Dobový životopisný film sle-
duje příběh žoldáka, ze kterého se zrodí obá-
vaný husitský vojevůdce. V hlavních rolích se
představí kromě zahraničních hvězd Bena Fos-

tera, Michaela Caina, Tila Schweigera i čeští
herci Karel Roden, Jan Budař nebo Marek Vašut.
Snímek uvádíme v několika verzích – s doporu-
čenou věkovou hranicí 12+ a 15+, s českým da-
bingem i v původním znění s titulky. 
Karla Rodena v září potkáte ještě jednou, ten-
tokrát v jiné herecké poloze – komediální.
V nové české komedii Indián se představí jako

úspěšný finančník a workoholik Ondřej. Shodou
náhod do něj jednoho dne vstoupí duch indián-
ského válečníka. Ten se snaží hlavního hrdinu
přesvědčit o novém způsobu života a hodno-
tách. To se mu příliš nedaří, a tak mezi nimi vy-
pukne vnitřní souboj, ze kterého vzejde jen
jeden vítěz. Který z nich to bude se přijďte pře-
svědčit do kina poslední týden v září. 
Velkolepý návrat legendy hlásí distribuční spo-
lečnost Falcon. V září vstupuje do kin obnovená
premiéra snímku, který přepsal kinematografii
21. století – Avatar. Oscarový hit režiséra Jamese
Camerona není třeba představovat. V našem
kině ho uvidíte v dabovaném i titulkovém 2D
formátu, ale také ve 3D. 
Vstupenka do ráje je název komedie, ve které se
po delší době před kameru postavili dvě he-
recké hvězdy Julia Roberts a George Clooney.
Zahrají si rozhádaný manželský pár, jenž odjíždí
na Bali najít svou dceru, která se tu chce taky
vdát. Protože si myslí, že to bude její životní
chyba, rozhodnou se za každou cenu svatbě za-
bránit. 
Poslední pozvánky do kina jsou určené nároč-
nějším divákům. České drama Arvéd o kontro-
verzním mystikovi Jiřím Arvédu Smíchovském,
dále drama Minamata s Johnny Deppem
v hlavní roli fotografa, který v japonském rybář-
ském městě odhalí, kdo stojí za znečišťováním
vody rtutí. Snímek byl natočen na základě sku-
tečných událostí.  
Kompletní program kina najdete jako obvykle
na webu www.kinolitomysl.cz a na tištěných
plakátech. Dita Konečná

Filmová premiéra v Litomyšli
Srdečně vás zveme na slavnostní předpremiéru
nového českého filmu SLOVO, která se usku-
teční v úterý 13. září v 19.30 hod. v Kině Sokol.
Účast na předpremiéře přislíbili někteří z tvůrců
a herců, které jste mohli vídat v litomyšlských
ulicích během natáčení snímku v září 2020. Do-
bové drama režisérky Beaty Parkanové se ode-
hrává v letech 1968–1969 a právě Litomyšl se
stala jedním z míst, kde se štáb rozhodl natáčet.
Máte tak jedinečnou možnost vidět nejen naše
město na filmovém plátně, ale také některé
z místních obyvatel, kteří si zahráli ve filmu jako
komparzisté. 
Film sleduje příběh manželů Václava a Věry,
kteří si dali slovo, že budou stát vždy při sobě
a nepřekročí své morální hranice. Doba kolem
roku 1968 ale vystavuje jejich vzájemný slib těž-
kým zkouškám. Václav odmítá vstoupit do ko-
munistické strany a tlak, kterému je vystaven
po srpnu 1968, ho dožene až do psychiatrického
ústavu. Dodržet dané slovo je pro ně stále slo-

žitější. Snímek se opírá o silné herecké výkony
nejen ústřední dvojice v podání Martina Fingera
a Gabriely Mikulkové, ale i dalších vynikajících
herců, např. Boleslava Polívky, Ondřeje Sokola,
Taťjany Medvecké. Na letošním filmovém festi-
valu v Karlových Varech byl dokonce Martin Fin-
ger oceněn cenou za mužský herecký výkon
v hlavní roli a režisérka Beata Parkanová pak
na stejném festivalu získala cenu za režii. 

Dita Konečná
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Dny evropského
dědictví
U příležitosti konání Dnů evropského dědictví
bude do všech objektů Regionálního muzea
v Litomyšli (hlavní budova, Rodný byt Bedřicha
Smetany, Portmoneum) v sobotu 10. 9. 2022
vstup pro všechny jen za snížené vstupné.

Renata Kmošková

POZVÁNKY 

Podzimní divadelní abonmá
Vážení divadelní přátelé, od 5. září bude zahá-
jen v Informačním centru Litomyšl prodej abo-
nentek podzimní divadelní sezony. Letošní
nabídka je opravdu pestrá a cena za čtveřici
představení navzdory zvyšujícím se nákladům
stále velmi příznivá.
První představení abonentního cyklu „Hana“
přiveze do Litomyšle královéhradecký soubor
Klicperova divadla. V jejich podání zhlédneme
adaptaci stejnojmenné knihy jedné z nejčte-
nějších českých autorek současnosti Aleny
Mornštajnové, která při psaní vycházela ze sku-
tečných událostí odehrávajících se ve Valaš-
ském Meziříčí. Je to příběh o utrpení, samotě
a hledání zpřetrhaných vazeb, ale také síle člo-
věka, který nakonec dokáže přežít cokoli.
Druhou a působivou hru v pořadí „Božská
Sarah“ nám zahraje herecká legenda Iva Janžu-
rová, která si, jak ona sama říká, splnila dlouho-
letý profesní sen, neboť dvacet let si četla tento
výjimečný text a zvažovala své síly, kdy se
do něj pustit. Příběh posledního léta světově
proslulé herečky a vyhlášené skandalistky
Sarah Bernhardtové režíruje Alice Nellis. 
Třetím představením podzimní sezony bude „hi-
tovka“ divadla Studio DVA. Velmi komická černá
komedie plná ironie o těžkém údělu muže
v současném světě. V hlavních rolích se před-
staví Bohumil Klepl, Kryštof Hádek, Michal
Slaný a Filip Blažek. 

Čtveřici podzimních abonentních představení
uzavírá vtipná i dojemná hra o monarchii
v moderním světě. Hra z dílny Východoče-
ského divadla Pardubice pojednává o každo-
denní politice a politicích obecně, „pohádka“
o monarchii v moderním světě, ve které se
autor Peter Morgan pokouší konfrontovat po-
litiku se všemi svými záludnostmi s jistým nad-
časovým archaickým principem kontroly
demokratické vlády. Její Veličenstvo Alžběta II.,
královna Spojeného království a dalších domi-
nií britské koruny, je hlavní postavou této an-
glické hry. 
Prodej abonentních vstupenek bude zahájen
v Informačním centru Litomyšl od pondělí
5. září pro stávající abonenty, od pondělí 19.
září budou v Informačním centru Litomyšl
v prodeji nevyzvednuté, uvolněné a nové diva-
delní abonentky.
Volný prodej vstupenek na jednotlivá předsta-
vení abonentního cyklu bude probíhat od pon-
dělí 26. září 2022. 
Vstupenky pro volný prodej je možné zakoupit
on-line na www.smetanuvdum.cz, prostřed-
nictvím osobní návštěvy Informačního centra
Litomyšl, tel.: 461 612 161 nebo v pokladně
Smetanova domu hodinu před akcí.
Více informací o podzimní divadelní i koncertní
sezoně naleznete na www.smetanuvdum.cz.

Leoš Krejčí

Trading chystá oslavu
V roce, kdy se konaly olympijské hry v Barce-
loně, v Československu právě probíhala 1. vlna
kuponové privatizace, vznikla 7. 7. 1992 v Lito-
myšli jedna z prvních soukromých škol v Pardu-
bickém kraji – Trading Centre. Půlkulaté výročí
jsme si připomněli 1. září 2017 a kulatiny plánu-
jeme velkolepě oslavit 9. září 2022.
Tímto srdečně zveme studenty, absolventy,
současné i bývalé kolegy, příznivce a sympati-
zanty naší školy na oslavy 30. výročí Trading
Centre v Litomyšli.
Na co se můžete těšit?
ve čtvrtek 8. 9. 2022 (od 20.00 hod.) na kapelu
Machos Burritos v Kotelně (100% živá kapela
zahraje pro studenty TC a snad je i roztančí)
v pátek 9. 9. 2022 (10.00 - 16.00 hod.) na den
otevřených dveří ve škole (bude vítán každý,

kdo chce zavzpomínat na studentská léta, po-
povídat si s pedagogy, podívat se po škole
a hlavně se pobavit, zveme i rodiče - přijďte se
svými dětmi, třeba si k budoucímu studiu vybe-
rou zrovna naši školu)
v pátek 9. 9. 2022 (od 19.00 hod.) na slavnostní
koncert Cello Republic ve Smetanově domě
(zván je každý, kdo si chce užít krásných tónů
tohoto vynikajícího violoncellového kvarteta)
Oslavami vám všem chceme udělat hlavně ra-
dost, ne starost, proto se na nás neváhejte ob-
rátit, pokud budete mít k programu oslav nějaké
dotazy.
Vstupenky na slavnostní koncert budou k pro-
deji přímo ve škole nebo v IC v Litomyšli
za 150 Kč.                         Na oslavy srdečně zve 

Ivana Zemanová a celý tým učitelů

Co nás čeká v září
v Augustově tiskárně? 
O druhém zářijovém víkendu bude Augustova
tiskárna opět patřit výtvarnému umění, litera-
tuře i hudbě. V pátek 9. září vystoupí od 19
hodin v zahradě Augustovy tiskárny trio hudeb-
níků hrající nesmrtelné melodie 20. století.
V sobotu od 11 hodin bude na stejném místě číst
dílo Boženy Němcové Igor Orozovič, člen Čino-
hry Národního divadla. Obě akce se uskuteční
i v případě nepřízně počasí, a to v Augustově ti-
skárně. Od pátku do neděle bude otevřena vý-
stava Na podsíni-pocta Lucii Sovové, pořádaná
ve spolupráci s výtvarným ateliérem ZUŠ Bedři-
cha Smetany jako připomenutí si výročí 60 let
od úmrtí této významné litomyšlské autorky.
A chybět nebudou ani komentované prohlídky
na téma Božena Němcová a Augustova tiskárna

v rámci projektu Ta Božena! či sobotní výtvarná
dílna pod vedením Šárky Frankové a Michaely
Kot.  
O pár dní později by pak mělo kolem Augustovy
tiskárny začít vyrůstat lešení. V rámci její rekon-
strukce letos dojde na opravu střechy nad kříd-
lem podél proboštského kostela. S tím bude
samozřejmě na nějaký čas spojené i uzavření
uličky podél kostela, ale pevně věříme, že ob-
čané i návštěvníci Litomyšle budou mít pro toto
krátkodobé omezení pochopení. V příštím roce
by pak měla navazovat oprava střechy domu
na Šantově náměstí, v rámci které je v plánu
i oprava průčelí.  

Michal Šimek, 
Muzejní spolek Augustova tiskárna   

Keramika
na dvorku
Možná jste někdy večer šli kolem Střediska vol-
ného času a viděli zářit do tmy okna keramické
dílny. Možná jste se podivili, že SVČ funguje,
i když už jsou děti dávno doma.
Ale právě to je ideální doba pro nás – dospělé
nadšence. Za okny dílny pracujeme v kurzu ke-
ramiky. Pro velký zájem o tento kurz jsme se
dokonce museli rozdělit do dvou skupin.
Po několika letech jsme znovu hledali možnost
prezentovat, co v kurzu vzniká, a volba nebyla
těžká. Původní myšlenka Chebských a posléze
i Litomyšlských dvorků je přesně to, co nám vy-
hovuje: představit svým spoluobčanům talenty,
které byly možná zatím skryté.
Zveme vás tedy na naši víkendovou výstavu
na Radničním dvorku v Litomyšli, kterou pořá-
dáme ve spolupráci s městskou knihovnou. Ver-
nisáž bude v pátek 9. září 2022 v 18 hodin
a výstava bude přístupná v sobotu 10. září
od 8:30 do 20 hodin a v neděli 11. září od 9 do 16
hodin.    Eva Pecháčková, foto: Eva Klabanová

Férový piknik 
opět v Klášterních
zahradách
Začátek školního roku je na Základní škole Zá-
mecká již několik let spojen s Férovým piknikem
v Klášterních zahradách. Ten letošní se usku-
teční v úterý 13. září od 15 hodin. 
Férový piknik je happeningem na podporu myš-
lenky fair trade a lokální produkce, na kterém
můžete získat základní informace o fair trade,
ale také ochutnat fairtradovou kávu, čaj, pří-
padně další výrobky. Ale nejen to! Učitelé ZŠ Zá-
mecká připraví minifestiválek deskových her,
další hry pak budou k dispozici díky Rodinnému
centru Litomyšl, které je spolupořadatelem pik-
niku. Žáci školy se navíc utkají v soutěži o nej-
hezčí a nejlepší palačinku připravenou
z lokálních a fairtradových surovin. Tak tedy ne-
váhejte a přijďte si 13. září užít příjemné odpo-
ledne do Klášterních zahrad. Těšíme se na vás!

Stanislav Švejcar, ZŠ Zámecká
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Chceme vizi i bez přešlapování 
Byla zrušena komise pro rozvoj města, plánování a investice,  
realizují se projekty, kterým jsme kdysi vdechli život,  
a nové vznikají omezeně. Jaká bude Litomyšl za 20 let? 
 
Chceme chodit pěšky i lepší mobilitu 
Chodit pěšky je jistě dobré, ale jezdit bezpečně po městě  
na kole a mít kde zaparkovat je ještě lepší. 
 
Chceme Litomyšl i pro naše děti 
Na našich dětech nám záleží,  
chceme pro ně další hřiště a bezpečné zóny. 
 
Chceme Litomyšl i pro seniory 
Nečekejme na dotace! Je na čase začít stavět. My víme jak! 
 
Chceme bydlení i pro mladé 
Chceme využít stávajících prostor jako startovací  
nájemní bydlení pro mladé. 
 
Chceme slunce i na střechy našich domů 
Občané kvůli liknavosti při změně územního plánu nemohou  
čerpat dotace až 200 tis. z dotací Nová zelená úsporám. 
 
Chceme Litomyšl i energeticky suverénní 
Postaráme se nejen o městský majetek, ale budeme činit  
kroky k energetické soběstačnosti, budeme podporovat  
obnovitelné a čisté zdroje vedoucí k nezávislosti Litomyšle. 
 
Chceme Litomyšl i jako nejlepší místo pro život 
Chceme Litomyšl dál rozvíjet tak, aby nebyla  
centrem dění jen pár dní v roce.  
Nechceme žít jen z toho, co jsme udělali.

Jde to i jinak!

Volte vizi, volte číslo    2
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POZVÁNKY 

18. září – 13. listopad 2022
v regionálním muzeu
Výstava vás od 18. září do 13.
listopadu 2022 provede sto
lety života litomyšlské atletiky,
během nichž atletický oddíl
zažil období slávy a úspěchů,
ale samozřejmě i roky útlumu
činnosti. V litomyšlském leh-
koatletickém oddílu, ať už pod
hlavičkou Sokola, Slovanu
nebo TJ Jiskry, vyrostla řada
úspěšných sportovců, trenérů
a činovníků. Mnozí z nich nám
na výstavu zapůjčili tolik do-
kumentů, fotografií, dresů, po-
hárů a medailí, že mohla
vzniknout poměrně ucelená výstava o dějinách
litomyšlské atletiky i její současnosti.
K dlouhé atletické historii patří také pořádání
řady tradičních závodů, jako je např. Velká cena
města Litomyšle v hodu diskem žen, nebo le-
gendární Jandíkův šestiboj. A pokud vás zajímá,

kdo společně s litomyšlskou
atletikou letos slaví sto let
od svého narození, nezbývá
vám než naši výstavu navští-
vit.
Záštitu nad výstavou, pořáda-
nou ve spolupráci s Atletickým
oddílem TJ Jiskra Litomyšl, pře-
vzal starosta města Litomyšle
Daniel Brýdl.
Vernisáž výstavy proběhne
v sobotu 17. září 2022 v 15
hodin v hlavní budově muzea.
Doprovodný program pro širo-
kou veřejnost:
Po celou dobu trvání výstavy
si můžete přijít prověřit svoji

fyzickou zdatnost v kruhovém tréninku, vyplnit
jednoduchý atletický kvíz, seznámit se s pra-
vidly fair-play nebo zhlédnout krátké filmy z his-
torie litomyšlské atletiky. Prostě se s námi
vydat na cestu „z klidu do pohybu“.

Renata Kmošková, Miluše Vopařilová

Litomyšlské hudební večery 2022–2023
Připravili jsme pro vás pestrou nabídku kon-
certů pro novou sezónu Litomyšlských hudeb-
ních večerů 2022 – 2023. Všechny koncerty
budou začínat v 19.00 hodin a kromě koncertu
20. září se budou konat ve Smetanově domě
v Litomyšli.
V úterý 20. září k nám zavítá komorní orchestr
Musica Nova s uměleckým vedoucím Jarosla-
vem Martináskem. Na tomto svatováclavském
koncertu v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
uslyšíte v podání orchestru a sopranistky Mari-
any Ambrožové a mezzosopranistky Kristiny
Kubové skladby L. Janáčka, J. V. Stamice, J. Mys-
livečka a dalších. 
Ve čtvrtek 20. října se můžeme těšit na Smeta-
novo trio, které patří k nejprestižnějším českým
souborům současnosti. Smetanovo trio hraje
ve složení: Jitka Čechová – klavír, Jan Talich –
housle, Jan Páleníček – violoncello. V jejich po-
dání zazní skladby S. Rachmaninova, B. Martinů
a B. Smetany. 
Středa 30. listopadu bude patřit židovské hudbě
pro dvě violoncella. Představí se nám přední
čeští violoncellisté: Dominika Weiss Hošková
a její otec Jiří Hošek. Zazní violoncellové kom-
pozice židovských skladatelů 19. - 20. století.

Pořad je věnován 80. výročí transportu lito-
myšlských židovských občanů do Terezína.
Na vánoční náladu nás naladí koncert ve čtvrtek
15. prosince Jak se hladí duše aneb Vánoce
s poezií. V podání Františka Novotného (mlu-
vené slovo), Miloše Černého (housle, zpěv)
a Evy Šašinkové (kontrabas, zpěv) uslyšíme
skladby A. Michny z Otradovic, W. A. Mozarta, J.
J. Ryby.
Ve středu 22. února se můžeme těšit na Orbis
trio ve složení:  Petra Brabcová – housle, Petr
Malíšek – violoncello, Stanislav Gallin – klavír,
Jiří Pinkas j.h. - viola. Koncertem nás bude pro-
vázet hudba P. I. Čajkovského a J. Brahmse.
Ve čtvrtek 23. března se nám představí hous-
lista Milan Al-Ashhab a klavírista Adam Skou-
mal na koncertě s názvem Romance
ve francouzském impresionismu. Na koncertě
zazní stěžejní díla pro housle a klavír z období
francouzského romantismu a impresionismu (C.
Franck, C. Debussy. M. Ravel). 
Čtvrtek 13. dubna bude patřit  Antikvartetu Du-
šana Vančury. Skupina založená Dušanem Van-
čurou v roce 1962, obnovená po padesáti letech
nečinnosti v roce 2013. V současnosti vystupuje
ve složení Zuzana Vančurová (zpěv, kytara,

flétny, perkuse), Magdalena Jungwirthová (zpěv,
perkuse), Tomáš Vávra (zpěv, kytara, housle,
perkuse) a Jiří Mašek (zpěv, kytara, baskytara,
zvuk). Repertoár Antikvartetu se pohybuje na-
příč žánry a staletími, sahá od klasické čtyř-
hlasé sborové literatury přes lidové písně
a spirituály až k soudobým skladbám s texty
Dušana Vančury.
V úterý 16. května Litomyšlský symfonický
orchestr s dirigentem Davidem Lukášem vaši
duši potěší hudbou psanou pro královské uši.
V pásmu nazvaném „Händelův barokní ohňo-
stroj“ zazní kromě známé Vodní hudby a Hudby
k ohňostroji také Koncert B dur pro harfu
a orchestr, ve kterém s Litomyšlským symfonic-
kým orchestrem sólově vystoupí harfistka He-
dvika Mousa Bacha. Jiřina Macháčková

Z klidu do pohybu 
Sto let litomyšlské atletiky

Starodávný jarmark 
V sobotu 17. září se bude v horní části Smeta-
nova náměstí konat tradiční Starodávný jar-
mark. Ten den bude z této části náměstí
vyloučena doprava a místo od Domu sportu
Stratílek po budovu České spořitelny bude pa-
třit jen chodcům.
Na pódiu před morovým sloupem se budou stří-
dat účinkující různých žánrů. Přivítáme zde ka-
pely Venca Band (8.30h), Madam (10.00h),
Lucky Joke (11.45h), Volnost (13.45), Věra Špina-
rová revival (15.30h). Je pozváno kolem 100 ře-
meslníků, kteří budou nabízet své výrobky,
někteří i předvádět své řemeslo. Bude možné si
u nich koupit například burčák, čepice, dárky,
hračky, keramiku, klobouky, květiny, oblečení,

polštáře, prostírání, předměty ze skla nebo
z ovčí vlny, šály, šátky, ubrusy nebo zástěry. Ne-
budou chybět ani výrobky z cínu, drahých ka-
menů, drátu, dřeva, kamene, kůže, levandule,
medu, pedigu, porcelánu, proutí, rakytníku,
kůže nebo vosku. K dispozici budou i různé
sladkosti a dobroty, stejně tak různé druhy sýrů,
uzeniny, valašské frgály a trdelník. Zapít to vše
můžete zázvorovým i litomyšlským pivem nebo
domácí limonádou. Mykologové budou opět na-
bízet houbový guláš a topinky s houbovou
směsí. Přijďte tedy se pobavit, pochutnat si
a setkat se s přáteli a známými. 

Srdečně zve
Jaroslav Dvořák a Smetanův dům.

Dasha & Pajky
Pajk Quintet
V pátek 16. září od 19.00 hodin ve Smetanově
domě zazpívá Dasha v novém koncertním pro-
gramu své oblíbené skladby všech žánrů
od popu přes funky, soul až k muzikálovým me-
lodiím. Dokonalý hudební zážitek zaručuje
kromě zpěvu také výběr skvělých hudebníků,
kteří Dashu doprovází. Martin Kumžák - piano,
Martin Lehký - basa, Tomáš Brožek - bicí, Pavel
Plánka - perkuse, Peter Binder - kytara.
Dasha patří mezi zpěvačky s nezaměnitelným
hlasem. Je držitelkou Ceny Thálie za roli v mu-
zikálu Jesus Christ Superstar a vystupuje také
jako sólistka Moondance Orchestra Martina
Kumžáka. Podílí se na mnoha úspěšných hu-
debních projektech, jako je například Dasha
Symphony nebo Ellaboration - pocta Elle. Účin-
kovala také v řadě televizních pořadů.
Vstupenky je možné zakoupit on-line na
www.smetanuvdum.cz, prostřednictvím osobní
návštěvy Informačního centra Litomyšl, tel. 461
612 161 nebo v pokladně Smetanova domu ho-
dinu před akcí. Leoš Krejčí

Litomyšlské 
vinobraní  24. 9.
Pozvánka na 4. ročník Litomyšlského vinobraní
na Primátorské hrázi. Program od 15 hodin. Ka-
pely Cimbal HellBand a večer zakončí Litomyšl-
ská kapela Mother´s Angels. Vstupenky
v předprodeji v IC Litomyšl, FotbalPark Litomyšl
a Čau Víno Vinotéka Pulkrábek, poté na místě.
Zvěřinová nabídka jídel, burgery a mnoho dal-
šího. Pavel Wetter

Chovatelé zvou 
na tradiční výstavu
Chovatelé zvou na tradiční místní výstavu ho-
lubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva 
v sobotu 10. září od 8 do 17 hodin a v neděli 11.
září od 8 do 14 hodin do areálu za bývalou
Aukční halou. Občerstvení z grilu a udírny. V so-
botu v 10 a ve 14 hodin a v neděli v 10 hodin pro-
běhne ukázka králičího hopu. Více informací na
www.cschlitomysl.webnode.cz. Tak vezměte
své děti a přijďte na zvířátka. Těšíme se na Vás. 

Petra Dittrich, ČSCH Litomyšl
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Benefice 
pro Radovana 
a Honzíka 

Oblastní charita v Nových Hradech pořádá 28.
září benefiční běh a nohejbalový turnaj pro ne-
mocná dvojčata Honzíka a Radovana. 
Chceme tímto navázat na loňský první ročník
této charitativní akce, kde jsme pomáhali Klárce
ze Suché Lhoty. Akce měla obrovský úspěch
a vybralo se mnoho finančních prostředků, díky
kterým holčička může pravidelně navštěvovat
rehabilitační centra a tím dělá ve svém vývoji
veliké pokroky. 
Oba chlapci se narodili s vážným postižením
a diagnózou DMO, mají quadruspastickou formu,
těžkou PMR a mnoho dalších onemocnění s tím
souvisejících. Pohybují se pouze na mechanic-
kém invalidním vozíku a potřebují celodenní péči,
musí mít nad sebou stále dohled.
K ulehčení péče o oba chlapce má rodině po-
moci charitativní akce, která se uskuteční v ha-
sičském  areálu v Dolním Újezdě dne 28. září
od 12.30 hodin. Na programu je běh, soutěže,
bohatá tombola, ukázka Freestyle show pětiná-
sobného mistra ČR Freestyle BMX Dirt Zdendy
Peška, doprovodný program pro děti a také tur-
naj v nohejbale. Celý výtěžek akce půjde
na pomoc Ráďovi a Honzíkovi z Dolního Újezdu
na příslušenství k novým vozíkům a službám
v sociálních zařízeních.
Možnost příspěvku na transparentní účet
č. 310628039/0300.               Lenka Boštíková, 

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Nový oltář s ostatky patrona Litomyšle
Proboštský & kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
dostane nový kamenný oltář zhotovený v ateli-
éru Pavla Mrověce a Štěpána Jílka. Druhý jme-
novaný je zároveň i autorem návrhu. Ten před
rokem vybrala odborná komise sestavená
za tímto účelem z řad historiků umění, restau-
rátorů, památkářů, odborníků na liturgiku a či-
novníků místního farního života. Stavba nového
pevného oltáře je přitom zcela výjimečná udá-
lost, která se v Litomyšli pravděpodobně již ne-
bude během našich životů opakovat.
Realizovaný návrh vychází ze základního sym-
bolu křesťanství, trojúhelníku, symbolu Boží
trojjedinosti. Autorovým cílem je, aby objekt
působil jednoduchým a čistým dojmem a sym-
bolizoval skromnost. Oltář je zhotoven z vyhná-
novského pískovce, který je známý svou velmi
jemnou strukturou a po materiálové stránce
dobře zapadá do prostoru kostela. Ostatkový
kámen je z ušlechtilého alabastru. Pod něj
budou podle tradice uloženy ostatky svatých.
V našem případě se jedná o sv. Viktorína z Ami-
terna, který byl od 70. let 14. století oficiálním
patronem litomyšlské diecéze a posléze se stal
i patronem našeho města.

gramu Dnů evropského dědictví. Slavnou mši
svatou bude celebrovat královéhradecký biskup
Mons. Jan Vokál za účasti litomyšlského pro-
bošta, zástupců místní kolegiátní kapituly, kléru
litomyšlského vikariátu a představitelů místního
politického a kulturního života. Hudbou slav-
nost doprovodí chrámový sbor, smíšený pě-
vecký sbor Jitro a hosté pod vedením Jiřího
Kudrny. Po svěcení proboštství pořádá velkou
zahradní slavnost, na kterou jsou všichni sr-
dečně zváni. za proboštství Vítek Večeře

Zářijový program DušeProstoru
Zdravíme vás z DušeProstoru a zveme vás
na naše aktivity a akce. 
V září se kromě pravidelných aktivit bude konat
také přednáška na téma sebevraždy, kterou po-
vede PhDr. Petr Winkler, Ph.D., ředitel Národ-
ního ústavu duševního zdraví. Přednáška se
uskuteční ve čtvrtek 15. 9. od 17.00 hod. v Cen-
tru Bohuslava Martinů v Poličce. 
Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s dušev-
ním onemocněním budou tyto úterky: 13. 9.
a 27. 9., a to vždy od 15.30 do 17.30 hod. v pro-
storách Centra duševního zdraví (CDZ) Svitavy
- nám. Míru 29/87.
Klubové činnosti, které jsou otevřeny všem, kdo
mají zájem se zúčastnit, proběhnou v út 6. 9.,
kdy budeme malovat na keramiku (v CDZ
od 15.30 do 17.30 hod.), a v út 20. 9., kdy si za-
hrajeme discgolf v Discgolfparku ve Svitavách.
Vezměte si s sebou 50 Kč na půjčovné disků.
Sraz v 15.30 hod. v CDZ Svitavy.
Senior setkávání proběhne ve čtvrtek 29. 9.

v Penzionu pro seniory, Felberova 31, Svitavy-
Lány, od 15.30 do 16.30 hod. 
V září je tu ještě možnost dorazit na Dušepárty,
která se koná v pátek 9. 9. od 13.00 hod. v Za-
hradě u Mlýna, ul. Alšova v Poličce. Tuto akci po-
řádají Otevřené Dveře (Charita Polička) se
spolkem DušeProstor a jedná se o neformální
setkání s malým občerstvením, na které může
dorazit kdokoliv, kdo má chuť a také zájem do-
zvědět se více o pořádajících subjektech.
V říjnu se otevírá kurz Harmonizace uměním,
který povede litomyšlská výtvarnice Lenka
Řemínková. Už teď se můžete přihlásit, a to
zprávou na e-mail duseprostor@gmail.com.
Jednotlivá setkání budou probíhat každou
středu od 15.30 do 17.30 hod. po dobu pěti
týdnů (od 5. 10. – 2. 11.). 
Více informací a aktuální program můžete sle-
dovat na www.duseprostor.cz.
Přijďte! Těšíme se na setkávání s Vámi.

Za DušeProstor Marie Boštíková

Klasika 
mezi sochami
Srdečně zveme do Zámeckého sklepení v Lito-
myšli na komorní koncert houslistky Jany Seve-
rové a violoncellisty Benjamína Lajdy. Ve čtvrtek
15. září od 18.00 hod. bude podzemními sály
znít mimo jiné Wolfgang Amadeus Mozart, An-
tonio Vivaldi a další. A protože součástí sklepení
je i vinotéka, k poslechu vám nabídneme skle-
ničku vína. Jana Bisová

Litomyšlské proboštství se rozhodlo k pořízení
nového oltáře, který bude jednak lépe vyhovo-
vat liturgickým nárokům, jednak bude předsta-
vovat výsostné soudobé dílo v kontextu
historického gotického prostoru. Dojde ke spo-
jení starého a nového – tradičního obsahu
s novou formou. S tímto principem má ostatně
Litomyšl z let nedávno minulých bohaté zkuše-
nosti.
Slavnostní posvěcení nového oltáře proběhne
v sobotu 10. září v 10 hodin, a to v rámci pro-

a jsme připraveni pro naše
město i nadále pracovat 

Bylo nás pět

KDU-ČSL a nezávislí pro Litomyšl

volební číslo 3
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Zájmové 
kroužky SVČ
Středisko volného času tradičně připravilo
na začátku školního roku několik novinek v na-
bídce zájmových činností. Pro žáky a studenty
otvíráme Šermířský kroužek, Pečení slané
i sladké, Zobcová flétna a Myslivecký kroužek.
Pro děti předškolního věku jsou to nové zá-
jmové útvary – Předškoláček a Tvořílek, připra-
vujeme také dopolední cvičení pro maminky
s dětmi. Stálou nabídku tvoří osvědčené
kroužky z oblastí estetiky, techniky, sportu
a přírodovědy, kterých nabízíme více jak 70.
Bližší podrobnosti k rozmanité nabídce
na školní rok 2022/23 pro děti i dospělé jsou
uvedeny na našich webových stránkách. Čin-
nost většiny kroužků bude zahájena v týdnu
od pondělí 19. září, přičemž některé sportovní
a technické zájmové útvary již fungují.
Elektronické přihlašování je spuštěno od 1. září
2022 a najdete jej rovněž na našem webu v od-
kaze Přihlašování ONLINE (pro nové zájemce je
zde u každého kroužku i podrobný návod).
Dětem a jejich rodičům nabízíme, aby se přišli
nejprve osobně podívat a zjistili potřebné infor-
mace. 
Přejeme všem klidné podzimní období a těšíme
se na setkání s vámi. Josef Štefl, ředitel

Pojďte s námi vyvětrat charitní šatník
Minulý rok to, myslíme, byla povedená premi-
éra, a proto bychom letos chtěli Větrání charit-
ního šatníku zopakovat. Ve středu 21. září
vynosíme a vyvětráme vše, co se v našem cha-
ritním šatníku nachází. A že toho je! Oblečení
(dětské, dámské, pánské), tašky, boty, ložní
prádlo, hračky, potřeby do domácnosti a další
poklady budou k mání na plácku před Lidovým
domem od 9 do 16.30 hod. Za nepříznivého po-

časí akce proběhne na sále Lidového domu. Při-
jďte si pořídit něco pěkného a cenově dostup-
ného – vše bude k dispozici za jednotnou cenu
10 Kč. Podpoříte tím udržitelnou módu, získáte
pro sebe originální kousek nebo věc a nezruinu-
jete svůj rozpočet. Akce proběhne za pomoci
našich dobrovolnic z charitního šatníku a firem-
ních dobrovolnic z DM drogerie v Litomyšli. Tě-
šíme se na viděnou! Veronika Peterková

Podpořte pěstounství 
běháním na Černé hoře
Také v letošním roce se můžete přidat k akci
„Rozběhněme pěstounství“, která chce tímto
způsobem poukázat na to, že mnoho dětí vy-
růstá mimo rodinu v různých typech ústavní
péče. Jejich rodiče se o ně neuměli nebo ne-
mohli postarat a jednou z možností, jak snížit
počet dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních
a zařídit jim plnohodnotný život, je právě pěs-
tounství. Cílem akce je široké veřejnosti přiblížit
myšlenku pěstounství a najít pro tyto děti ná-

hradní rodiče. Každé dítě si zaslouží být milo-
váno a má mít možnost postavit se v životě
na vlastní nohy, třeba i s podporou někoho dal-
šího.
Organizátoři vás zvou v týdnu od 12. – 18. září
na Černou horu k charitativnímu běhu. Trasa,
kterou můžete, ale nemusíte běžet, bude
dlouhá tři kilometry a je jen na vás, kolikrát ji
absolvujete.

Daniela Urbášková, Farní charita Litomyšl

Hvězdy alternativní scény
Zámecké návrší ve spolupráci s literárně-vý-
tvarnými kurzy Ars poetica připravilo na čtvrtou
zářijovou sobotu koncert skupiny B4. Na toto
hudební uskupení dřív nebo později narazí
každý, kdo hledá na české rockové scéně něco
vybočujícího, zároveň intelektuálně provokativ-
ního i živelného. Širší publikum zaznamenalo
tento soubor hlavně od jejich alba Die Mitter-
nachtsmaus (2015), ve kterém B4 přepracovala
známé písně od Plastiků v robotickém syntezá-
torovém stylu Kraftwerku. „Programově jsou B4
klubem přátel starých nástrojů z historie rocku
a elektroniky,“ napsal o skupině hudební kritik

Pavel Klusák v nadšeném článku, který vyzve-
dává jedno ze zatím posledních alb – vinylovou
desku Plastová okna (2019). Frontmanem B4 je
Tomáš Procházka, známý i jako divadelník
(Buchty a loutky, Divadlo bratří Formanů, Handa
Gote), a dalšími členy jsou David Freudl, Leoš
Kropáček, Jakub Pech a Michal Zbořil.
Kapela získala ocenění Deska roku ceny Vinyla
2011 a 2019. 
Koncert se uskuteční v sobotu 24. 9. od 20.00
hod. v zámecké jízdárně. Vstupné je 200 Kč.

Jaromír Typlt

Sebevraždy: epidemiologie a prevence
Duše Prostor, z. s., vás v rámci cyklu tematic-
kých přednášek o duševním zdraví srdečně zve
na přednášku s názvem Sebevraždy: epidemi-
ologie a prevence. Přednášející PhDr. Petr Win-
kler, Ph.D., ředitel Národního ústavu duševního
zdraví, se bude věnovat tématu sebevražd.
Přednáška se zaměří na příčiny sebevražed-
ného chování v ČR i ve světě. Budou předsta-
veny trendy ve vývoji sebevražedného jednání
a specificky zohledněny také vlivy ekonomic-
kých, společenských, kulturních a jiných pro-

měnných na celkovou sebevražednost. V další
části přednášky se budeme věnovat prevenci
sebevražd obecně a konkrétně probereme pre-
venci sebevražd v ČR. 
Přednáška se bude konat v Přednáškovém sále
Centra Bohuslava Martinů v Poličce ve čtvrtek
15. 9. 2022 od 17 hodin. Vstup je zdarma.
Přednáška se uskuteční za podpory Pardubic-
kého kraje a města Svitavy.
Přijďte! Těšíme se na Vás!

Marie Boštíková za DušeProstor

Fantastická žena ve Smetanově domě
Současná komedie úspěšného kanadského
autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu

vlastností, které by měla mít ideální partnerka.
Jedná se o příběh dvou kamarádů ve středním
věku, jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná
seznamka a doslova fantastická žena, která se
jim zčistajasna objeví v bytě. Jak to spolu může
souviset? Nechte se překvapit! A dejte si dobrý
pozor na to, co si přejete. V hlavních rolích se
představí Diana Šoltýsová / Patricie Solaříková,
Ondřej Volejník / Václav Krátký, Adrian Jastra-
ban / Jarmil Škvrna. Představení uvede Smeta-
nův dům 22. září od 19.00 hodin. Vstupenky je
možné zakoupit na www.smetanuvdum.cz, pro-
střednictvím osobní návštěvy Infocentra Lito-
myšl, tel. 461 612 161 nebo v pokladně Smeta-
nova domu hodinu před akcí. Leoš Krejčí

Noc literatury
Noc literatury je svátkem současné evropské li-
teratury, který každoročně organizují Česká
centra. Ukázky z nejnovějších děl evropských
spisovatelů čtou známé osobnosti na neobvy-
klých místech.  Ani letos o tento zážitek v Lito-
myšli nepřijdete.  Opět spojí svoje síly městská
knihovna a městská galerie. A jak jsme to letos
vymysleli?
Protože ideální člověk je takový, který má v har-
monickém souladu fyzickou a duševní stránku,
rozhodli jsme se, že literaturu přeneseme
do sportovních zařízení. Číst budeme v soko-
lovně, hale krytého plaveckého bazénu a ve Fit-
centru Fila.  Tělo  a duši zastupují letos také ti,
kteří budou číst.. Můžete se těšit na ředitelku ZŠ
U školek paní Miroslavu Jirečkovou, blogerku
a spolumajitelku fitcentra Petru Filovou a ob-
vodního lékaře Karla Pávka.
A kdy to vypukne? Ve středu 21. září. V 18.45
bude v sokolovně číst Karel Pávek, v 19.30
v hale krytého bazénu Miroslava Jirečková
a ve 20.15 ve fitcentru Petra Filová.  Těšíme se
na Vás! Iva Pekníková

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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Mladá Smetanova Litomyšl 2022 
15. – 18. 9. 2022
Město Litomyšl tradičně nabízí umělecké deli-
katesy nejen milovníkům opery. Víkendový
festival Mladá Smetanova Litomyšl přináší kaž-
doročně mladým lidem a dalším návštěvníkům
rozmanitý program různých hudebních žánrů,
divadla, tance, filmu i výtvarného umění.
49. ročník největšího festivalu Hudební mlá-
deže ČR má tento rok téma All That Jazz a jeho
dramaturgie tak bude v rámci jednotlivých
programů akcentovat jazzovou hudbu v nej-
různějších podobách. Během festivalu se mla-
dému publiku i divákům z Litomyšle představí
mj. Dasha a Pajky Pajk Quintet, Petra Ernyei,
Dr. Filipitch nebo Jakub Šafr.
Letošní ročník festivalu bude slavnostně zahá-
jen v pátek 16. září koncertem zpěvačky a he-
rečky Dashy, kterou bude doprovázet Pajky
Pajk Quintet pod vedením Martina Kumžáka.
Dasha, známá mj. jako sólová zpěvačka v po-
řadu „StarDance... když hvězdy tančí“, zazpívá
své oblíbené – převzaté i autorské – písně

všech žánrů od jazzových a swingových stan-
dardů přes funky, soul, pop až k muzikálovým
melodiím. Kromě kapelníka a pianisty Martina
Kumžáka ji budou doprovázet další čtyři vyni-
kající hudebníci: Martin Lehký – basa, Tomáš
Brožek – bicí, Pavel Plánka – perkuse a Peter
Binder – kytara.
Bezprostředně po zahajovacím koncertu vy-
razí od Smetanova domu na Smetanovo ná-
městí lampionový průvod. U sochy Bedřicha
Smetany zazní několik písní v podání lektorů
a členů Hudební mládeže jako pocta tomuto
geniálnímu skladateli.
Během páteční noci vystoupí ještě ve Smeta-
nově domě v hudebním nocturnu jazzová zpě-
vačka Petra Ernyei s programem Jazzové písně
židovských autorů. Vystoupí s kytaristou Ada-
mem Tvrdým a akordeonistou Sašou Yasinksim.
V sobotu dopoledne a odpoledne se v rámci
projektu Pall Mall Art budou na několika pó-
diích ve Smetanově domě prezentovat mladí
hudebníci, divadelníci, básníci, tanečníci a vý-

tvarní performeři se svou autorskou tvorbou.
Během tohoto programového bloku vystoupí
kromě jednotlivců vystoupí i hudební a taneční
tělesa s repertoárem Letního tábora Hudební
mládeže v Poděbradech nebo Divadelní Klub
Mladých Česká Lípa s inscenací Čapkoviny
aneb Co na světě mám rád. 
Odpolední program završí originální talkshow
Filip Koryta vs. Dr. Filipitch, která se bude
od 17.00 hod. konat na Letní scéně v parku
u Smetanova domu. Povídání Lukáše Smrkov-
ského s jedním z nejlepších současných če-
ských slamerů bude proloženo autorským
čtením z jeho knih a slam poetry výstupy.
V sobotu večer bude ve Smetanově domě tra-
diční kostýmovaný ples určený pro akredito-
vané účastníky festivalu.
Na závěr 49. ročníku festivalu se bude konat
tradiční nedělní matiné. Letos se v něm v rámci
koncertu Jazz? Yes! představí vynikající sklada-
tel a jazzový klavírista Jakub Šafr. 
Před zahájením hlavního víkendového pro-
gramu bude pro nejmenší děti z mateřských
škol z Litomyšle a okolí připravena jako každo-
ročně divadelní pohádka.
Studenti středních škol a základních škol Lito-
myšle se v pátek dopoledne mohou zúčastnit
pořadu Letem světem jazzem, v němž vy-
stoupí jazzová zpěvačka Petra Ernyei a kyta-
rista Adam Tvrdý. 
Kompletní program festivalu najdete
na www.hudebnimladez.cz a na plakátech.
Hudební mládež ČR vás srdečně zve na 49.
ročník festivalu Mladá Smetanova Litomyšl.

Martina Náhlíková

POZVÁNKY 

9. sympozium Litomyšl Česko – Ukrajina
Galerie Miroslava Kubíka pořádá již devátý roč-
ník Sympozia Litomyšl v letošním roce s česko-
ukrajinskou účastí. Na sympozium naváže
výstava, která představí jednotlivé účastníky
a jejich díla, která v Litomyšli vznikla.
Vybraní umělci: Argišt Alaverdyan, Kateryna
Berlova, Masha Kovtun, Matyáš Maláč, Alina

Yakubenko, Aleš Zapletal. Kurátor výstavy
a 9. sympozia Litomyšl Jiří Ptáček.
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 10. 9.
2022 v 17.00 hodin za osobní účasti umělců
a potrvá od 11. 9. do 19. 11. 2022, čtvrtek – ne-
děle 10.00- 17.00 hodin.

Petra Kulhavá, Galerie Miroslava Kubíka
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v Litomyšli v září 2022
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

2. 9. Pá 16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • infocentrum na náměstí tel. 461 612 161
17.00 Suchá jehla - výtvarná dílna, nutné přihlášení předem, 400 Kč • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323
19.00 The Cousins - koncert, zdarma • FotbalPark na Primátorské hrázi tel. 777 822 183

3. 9. So 11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, 90 Kč (děti 45 Kč) • infocentrum na náměstí tel. 461 612 161
13.00 – 22.00 5. Litomyšlská spacák párty - setkání milovníků pohody, příjemné hudby a spacího pytle • letní scéna v parku vedle Smetanova domu
20.00 Pendl - koncert, 100 Kč • FotbalPark na Primátorské hrázi tel. 777 822 183
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
7. 9. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
8. 9. Čt 17.00 Portmoneana - Váchaliana - komentovaná prohlídka výstavy • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323
9. 9. Pá 13.00 – 17.00 LD: Podzimní dílna - výtvarná dílna • dvorek Základní školy Školamyšl tel. 774 500 580

13.00 – 19.00 LD: Irena Švecová: Tváře - výstava keramických obličejů od litomyšlské výtvarnice • Vodní valy - dvorek (Smetanovo nám. 42)
15.30 LD: Povídání nad obrazy - Veronika Bílková vás provede svou výstavou • radniční dvorek u knihovny
16.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, cena 45 Kč • před infocentrem na náměstí tel. 461 612 161
16.00 – 17.00 LD: Divadlo pěti elementů: 3 Tales - vizuálně a literárně poetické představení • dvorek Základní školy Školamyšl tel. 774 500 580
16.00 LD: Výtvarná dílna a ukrajinské speciality - pro celou rodinu, společné tvoření a ochutnávaní • rodinné centrum tel. 607 605 720
16.30 LD: Kapela Noc - koncert indie folkové kapely složené z pedagogů a studentů orlickoústecké Umprumky • radniční dvorek u knihovny
17.15 LD: Tomáš Jireček: Japonské příběhy - vyprávění • Kavárna Dvorek
18.00 LD: Keramika na dvorku - zahájení výstavy prací účastníků kurzu SVČ Keramika pro dospělé • radniční dvorek u knihovny
18.00 Božena Němcová a Augustova tiskárna - prohlídka s Michalem Šimkem z Muzejního spolku Augustova tiskárna • Augustova tiskárna
18.00 – 20.00 LD: Veronika Bílková: Otevřený ateliér - nahlédněte do autorčina království • vchod z radničního dvorku u knihovny (I. patro)
18.15 LD: Jana Faitová: Rhódské střípky - autorské čtení aneb vesele i vážně ze života na ostrově • Vodní valy - dvorek (Smetanovo nám. 42)
19.00 Maok & Terez Wrau: Mezi světy - koncert multiinstrumentalisty a písničkářky , předprodej 450 Kč/500 Kč na místě • piaristický chrám
19.00 Cello Republic - koncert ke 30. výročí SSOŠ Trading centre Litomyšl, 150 Kč • Smetanův dům tel. 734 322 314
19.00 LD: Hudební ikony 20. století - koncert hudebního tria plný známých melodií popu, swingu a jazzu • zahrada Augustovy tiskárny
21.00 Noční prohlídka chrámu - prohlídka osvětleného chrámu • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444

10. 9. So 8.00 – 11.00 Bleší trhy a Větrání šatníků - přijďte nakoupit, prodat či darovat • Toulovcovo náměstí
9.30 – 12.00 LD: Vázy sklo-beton - spojením této dvojice materiálů získáte designový doplněk do interiéru či originální dárek • dům U Rytířů - dvorek
10.00 Svěcení nového oltáře - hlavní celebrant Mons. Jan Vokál • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 263
10.00 – 15.00 LD: Najdi (na)sebe a Hanka Kosnovská - tradiční bazar a songy Hanky Kosnovské • Bowling bar Peklo - dvorek tel. 725 583 908
10.00 – 18.00 LD: Křeslo pro hosta - malá instalace pro jednoho aneb posaďte se u nás • dvorek „Macocha“ (F. Vognera 456)
10.00 – 17.00 LD: Veronika Bílková: Otevřený ateliér - nahlédněte do autorčina království • vchod z radničního dvorku u knihovny (I. patro)
11.00 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města - s průvodcem, cena 45 Kč • před infocentrem na náměstí tel. 461 612 161
11.00 LD: Božena Němcová live! - Igor Orozvič čte dílo i dopisy Boženy Němcové • zahrada Augustovy tiskárny tel. 461 653 488
12.00 – 23.00 17. FishFest - rybí hody open air s živou hudbou (Ještě jednou, The Kredenc, Machos Burritos), zdarma • Sportovní areál za sokolovnou
14.00 Božena Němcová a Augustova tiskárna - prohlídka s Michalem Šimkem z Muzejního spolku Augustova tiskárna • Augustova tiskárna
14.00 LD: Výtvarná soutěž: Dům snů - soutěžní výtvarná dílna • dvorek snů (B. Němcové 167) 
14.45 – 18.00 LD: Oslava 100. výročí od otevření Lidového domu - Chanson Trio CouCou, výstava, přednáška o Indii, dětská dílna • před domem
15.00 LD: Šárka Franková a Michaela Kot: Malujeme Litomyšl - výtvarný ateliér pro každého • zahrada Augustovy tiskárny
16.30 LD: Výstava výtvarných a básnických děl - výstava Barbory Vopařilové a Lubomíra Tichého • dvorek u Střasáků (Partyzánká 338)
17.00 Vernisáž výstavy Sympozia Litomyšl - slavnostní ukončení 9. ročníku Sympozia Litomyšl a vernisáž výstavy • Galerie Miroslava Kubíka
17.30 LD: Pohyb JáMy - improvizované taneční představení • Zenová zahrada architekta Josefa Pleskota 2ar(t)
18.00 LD: (ne)autorské čtení - kdy vám naposledy někdo něco předčítal? • dvorek u Střasáků (Partyzánká 338)
19.00 Slavnostní koncert k příležitosti žehnání nového oltáře - MimTrio, A. Janíček, M. Vomáčková, P. Mrověc • kostel Povýšení sv. Kříže
19.00 LD: Akutrio - tři kluci hrají na kytary a trubky • dvorek u Střasáků (Partyzánká 338)
21.00 Noční prohlídka chrámu - prohlídka osvětleného chrámu • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 727 878 444
22.00 Párty time! - dj Saurus, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

11. 9. Ne 10.00 – 18.00 LD: Křeslo pro hosta - malá instalace pro jednoho aneb posaďte se u nás • dvorek „Macocha“ (F. Vognera 456)
10.00 – 21.00 LD: Exlibris: Vladimír Suchánek - výstava českého malíře, grafika a kreslíře poštovních známek • dvorek U Kuděje (B. Němcové 177)
13.00 – 13.20 LD: Divadelní kroužek Myšli: Pipi dlouhá punčocha - pohádka sehraná divadelní skupinou ze Školamyšle • dvorek U Fiška 
13.30 – 14.30 LD: Výtvarně tvořivá dílna: Když kámen se ti otevře - dílnou provede Kamil Kopecký a Anya Kopecká • Galerie 1art 
13.45 LD: Miguel Montañero - zaposlouchejte se do sólového koncertu plného magických zvuků hang drumu • dvorek U Fiška
15.00 LD: Pavla Šefrnová - kontrabasistka zhudebnující poezii básnířky Hanky Voříškové • dvorek U Fiška
16.00 LD: Improvision - litomyšlská multižánrová kapela • dvorek U Fiška
18.00 Plaketa Rady města Litomyšl - předání oceněným osobnostem, zdarma • Smetanův dům tel. 461 653 333
18.30 LD: Pavel Fajt - koncert avantgardního hudebníka s projektem Drumming Alley • dvorek U Kuděje (B. Němcové 177)

13. 9. Út 9.00 – 17.00 Výklady karet - Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví (Smetanovo náměstí) tel. 461 612 667 
15.00 – 17.00 Deskovky se Světlušákem a Jéňou - stolní hry • městská knihovna - přednáškový sál tel. 461 612 068
18.00 Jan Rak: Na hranici neviditelného - přednáška, předprodej 350 Kč / 400 Kč na místě • zámeký pivovar tel. 605 147 812

14. 9. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
15. 9. Čt 16.30 Od Adama aneb kam se poděli šťastní muži - křest knihy Zory Castillo s autogramiádou • Galerie v Antik Hotelu Sofia

17.00 KJČ: Historie rodu Pernštejnů - přednáška Mgr. Jany Kroulíkové a info k podzimnímu zájezdu • restaurace Slunce - salonek
18.00 Klasika mezi sochami - koncert, účinkují: Jana Severová (housle) a Benjamín Lajda (violoncello) • zámecké sklepení tel. 724 063 041 

16. 9. Pá 11.00 MSL: Letem světem Jazzem - Petra Ernyei a Adam Tvrdý - hudební pořad pro studenty středních škol • Smetanův dům
17.00 Ivana a Filip Langrovi: Vlna, dřevo, kámen - vernisáž výstavy s úvodním slovem a hudebním doprovodem • Galerie Antik Hotel Sofia 
19.00 MSL: Dasha & Pajky Pajk Quintet - koncert, 320 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
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16. 9. Pá 21.10 MSL: Lampionový průvod • od Smetanova domu k soše Bedřicha Smetany tel. 774 115 601
21.21 MSL: Hold Bedřichu Smetanovi • u sochy Bedřicha Smetany (Smetanovo náměstí) tel. 774 115 601
21.45 MSL: Jazzové písně židovský autorů - nocturno Petry Ernyei • Smetanův dům tel. 774 115 601

17. 9. So 8.00 – 17.00 Starodávný jarmak - tradiční řemeslné trhy, hudební vystoupení na pódiu, občerstvení, vstup zdarma • Smetanovo náměstí - horní část
10.30 – 16.30 MSL: Pall Mall Art - hudební vystoupení, autorská čtení, divadelní inscenace, taneční vystoupení • Smetanův dům a okolí tel. 774 115 601
15.00 Z klidu do pohybu / Sto let litomyšlské atletiky - zahájení výstavy o historii litomyšlské atletiky • Regionální muzeum v Litomyšli
17.00 MSL: Filip Koryta vs. Dr. Filipitch - slam poetry a autorská čtení v rámci originální talkshow • letní scéna v parku vedle Smetanova domu
20.00 MSL: Festivalový ples - kostýmovaný ples akreditovaných účastníků • Smetanův dům tel. 774 115 601
22.00 Diskotéka 70. - 90. let - dj Alík, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

18. 9. Ne 10.00 MSL: Jazz? Yes? - nedělní matiné, koncert Jakuba Šafra • Smetanův dům tel. 774 115 601
13.00 Oslavy 150 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Litomyšl - město - žehnání praporu • Smetanovo náměstí

20. 9. Út 19.00 582. LHV: Svatováclavský koncert - vokálně instrumentální koncert, 200 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 613 239
21. 9. St 9.00 – 16.30 Větrání charitního šatníku - akce pro všechny milovníky bleších trhů, vše za 10 Kč • před Lidovým domem tel. 733 741 091

18.45 – 21.00 Noc literatury - postupně čtou K. Pávek, M. Jirečková, P. Filová • Sokolovna, hala krytého plaveckého bazénu, Fitcentrum Fila tel. 461 653 488
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

22. 9. Čt 16.00 Květinová show - 20. ročník tradiční akce SZaTŠ Litomyšl, zdarma • Klášterní zahrady tel. 464 603 111
17.00 Život po boku úředníka finanční stráže - přednáška doc. PhDr. Marie Mackové, Ph.D. • dům U Rytířů tel. 461 653 488
18.00 Degustace vín Vinařství Novosedly Vinofol - degustace, 290 Kč • hotel Zlatá Hvězda tel. 603 526 836
19.00 Fantastická žena - divadelní představení, 330 - 370 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Taneční vystoupení ZUŠ Litomyšl - pouze za příznivého počasí • Klášterní zahrady tel. 461 612 628

23. 9. Pá 21.00 Mutanti hledaj východisko - koncert, afterpárty, otevřeno od 20.00, 150 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
24. 9. So 15.00 Vinobraní na Primátorské hrázi - zahrají Cimbal HellBand a Mother´s Angels, předprodej 150 / 170 Kč na místě • FotbalPark

18.30, 19.30, 20.30 Jak bílá paní zachránila zámek z moci pekelné - oživené noční prohlídky zámku, 230 Kč • Státní zámek Litomyšl tel. 461 615 067
22.00 Oskarsax - dj Oskarsax, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

27. 9. Út 17.00 Litomyšlský purkmistr, lékař a historik František Lašek – přednáška historika Stanislava Vosyky • regionální muzeum 
28. 9. St 11.00 – 15.00 Svatováclavský Brunch - s grilováním, neomezená konzumace z rautového stolu • restaurace Bohém v hotelu Aplaus tel. 461 614 900

11.00 – 14.00  Burza vinylů – 50 Kč • Music Club Kotelna  tel. 776 278 519
19.00 Rybičky 48 - koncert české pop-punkové jedničky, která slaví 20 let, 499 Kč • I. zámecké nádvoří tel. 461 612 161
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

30. 9. Pá 17.00 Výtvarná Litomyšl ´22 - vernisáž výstavy, nazývané také výtvarný salon • dům U Rytířů tel. 461 653 488
19.00 David Vávra: O architektuře - přednáška v rámci ArchiMyšle • Smetanův dům - malý sál tel. 461 653 333
21.00 Krausberry - koncert, afterpárty, předprodej 280 Kč / 350 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

1. 10. So 16.00 Litomyšl na fotografiích Miroslava Škrdly - 50. a 60. léta - zahájení výstavy fotografií • Regionální muzeum v Litomyšli
18.00 Koncert pro Kubu - benefiční koncert, vystoupí Lenka Szabó Hrůzová, 100 Kč • FotbalPark na Primátorské hrázi tel. 777 822 183
18.00 Vysoké Mýto - rychlostní silnice R35 - Litomyšl - zahájení výstavy s prezentací studentských projektů • zámecký pivovar
19.00 Hana - abonentní divadelní představení, uvádí Klicperovo divadlo, 320-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
22.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

3. 10. Po 10.00 Bob a Bobek na cestách - dopolední pohádka pro MŠ/ZŠ/veřejnost, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
17.00 Dětská roztroušená skleróza - jak se pracuje s dětmi s touto nemocí, přednáška Michaely Sadílkové, přednáškový sál • městská knihovna 

4. 10. Út 20.00 Pekař + Kowall Company: Konečně Tour - koncert, předprodej 320 Kč / 350 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519
5. 10. St 17.00 Dobrovolnictví u nás i v zahraničí - přednáška ve spolupráci s Farní charitou Litomyšl • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

19.00 Epoque Quartet - koncert • aula gymnázia Litomyšl
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

6. 10. Čt 12.00 – 17.00 Procestovat Evropu - online hra ve dvojicích pro starší děti • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
18.00 Degustace italských vín - 290 Kč • hotel Zlatá Hvězda tel. 603 526 836
19.00 Léčivé divadlo Gabriely Filippi - Terapie rodinou - situační ezokomedie, 450 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

Vysvětlivky: LD - Litomyšlské dvorky 2022, MSL - Mladá Smetanova Litomyšl 2022, LHV - Litomyšlské hudební večery

od 9. do 11. 9. Dny evropského dědictví (EHD) - dny otevřených dveří památek • Litomyšl
od 15. do 18. 9. Carpaccio week - hody • restaurace Bohém v hotelu Aplaus
od 28. 9. do 2. 10. Svatováclavské menu • restaurace a minipivovar Veselka • od 11.00 
od 30. 9. do 2. 10. Prožitkový víkend s Emílií Didi Bertovou - přihláška a další info na tel. 461 612 667 • Faltysovo knihkupectví (Smetanovo náměstí)

VÍCEDENNÍ AKCE

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 11. 9. Svět očima Miroslava Moučky - výstava • Galerie Antik Hotel Sofia Litomyšl • denně
do 18. 9. Čtení pod lavicí/Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa - výstava časopisů • regionální muzeum • Út-Ne
do 18. 9. Ludvika Smrčková - výstava přední sklářské výtvarnice 20. století • dům U Rytířů • Út - Ne 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
do 2. 10.  Ludmila Jandová: Stíny - výstava • White Gallery v Osíku • otevřeno po dohodě na tel. 604 232 032
do 31. 10. Jiří Pačinek & Miloš Mio Vacík: Tóny skla - umělecký projekt významného skláře a originálního instrumentalisty • piaristický chrám • denně 10-18  od 
9. - 10. 9. LD: Veronika Bílková: Obrazy - nechte se přenést do světa litomyšlské ilustrátorky a malířky • radniční dvorek u knihovny • Pá 15-20, So 8.30-18 
9. - 11. 9. Na podsíni / Pocta Lucii Sovové - výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ i tvorba Lucie Sovové • Augustova tiskárna • Pá 17-20, So-Ne 10-12 a 13-16 
10. - 11. 9. OPEN ateliér Míly Gloserové - prodejní výstava obrazů, malovaného nábytku a produktů autorského papírnictví - ul. F. Vognera 456 • So, Ne 10-18
10. - 11. 9. Tradiční místní výstava holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva - výstava • areál chovatelů za Aukční halou • So 8-17, Ne 8-14
10. - 11. 9. LD: Keramika na dvorku - výstava prací účastníků kurzu SVČ Keramika pro dospělé • radniční dvorek u knihovny • So 8.30-20, Ne 9-16
11. 9. - 19. 11. 9. Symposium Litomyšl Česko/Ukrajinské - výstava • Galerie Miroslava Kubíka
17. 9. - 30. 3. Ivana a Filip Langrovi: Vlna, dřevo, kámen - prodejní výstava • Galerie Antik Hotel Sofia Litomyšl • otevřeno denně
18. 9. -  13. 11. Z klidu do pohybu / Sto let litomyšlské atletiky - výstava ze života litomyšlské atletiky • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
30. 9. - 20. 11. Výtvarná Litomyšl ´22 - tradiční výstava, nazývaná také výtvarný salon • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
2. 10. -  1. 1. Litomyšl na fotografiích Miroslava Škrdly – 50. a 60. léta - výstava fotografi • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17 
2. - 14. 10. Vysoké Mýto - rychlostní silnice R35 - Litomyšl - výstava projektů studentů ateliéru Architektura IV VŠ Umprum Praha • zámecký pivovar

VÝSTAVY
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KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Čt  1. 9.  Pozvánka do pekla - film USA, horor/thriller, 100 min, titulky, 130 Kč
Pá, So  2., 3. 9.  Střídavka - film ČR, komedie, 90 min, 130 Kč
Ne  4. 9.  Arvéd - film ČR, drama/psychologický/mysteriózní, 120 min, 130 Kč
Út  6. 9.  Minimata - film USA, drama, 115 min, titulky 130 Kč
St  7. 9.  Bullet Train - film USA, akční/thriller, 130 min, titulky, 130 Kč
Čt, So 8., 10. 9. Jan Žižka - film ČR, historický/drama/životopisný/akční, 125 min, od 15 let, dabing, 140 Kč
Pá 9. 9.  Jan Žižka - film ČR, historický/drama/životopisný/akční, 125 min, od 12 let, dabing, 140 Kč
Ne 11. 9. Jan Žižka - film ČR, historický/drama/životopisný/akční, 125 min, od 15 let, titulky, 140 Kč
Út 13. 9.  Premiéra: Slovo - premiéra filmu ČR, který se natáčel také v Litomyšli, za účasti některých tvůrců a herců, drama, 105 min, 130 Kč
St, Čt 14., 15. 9.  Slovo - film ČR, drama, 105 min, 130 Kč
Čt 15. 9. od 17.00  Kino pro seniory: Prezidentka - film ČR, komedie/romantický, 100 min, 70 Kč
Pá, So 16., 17. 9.  Vstupenka do ráje - film USA, komedie/romantický, 105 min, titulky, 140 Kč
Ne 18. 9.  Podezřelá - film Jižní Korea, romantický/drama/krimi/thriller, 140 min, titulky, 100 Kč
Út, St 20., 21. 9.  Top Gun: Maverick - film USA, drama/akční, 130 min, dabing, 140 Kč
Čt 22. 9.  FK: Ucho - film ČR, drama, 95 min, 100 Kč
Pá 23. 9.  Avatar (obnovená premiéra) - film USA, sci-fi/akční/dobrodružný, 160 min, dabing, 140 Kč
So 24. 9.  Avatar ve 3D (obnovená premiéra) - film USA, sci-fi/akční/dobrodružný, 160 min, dabing, 160 Kč
Út, St 27., 28. 9.  Indián - film ČR/SR/Polsko, komedie/drama, 95 min, 140 Kč
Čt 29. 9.  To nic, drahá - film USA, thriller, 125 min, titulky, 130 Kč
Pá 30. 9.  Buko - film, film ČR, komedie/drama, 110 min, 140 Kč
So  1. 10.  Buko - film, film ČR, komedie/drama, 110 min, 140 Kč
Ne  2. 10.  Kde zpívají raci - film USA, mysteriózní/drama, 125 min, 130 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  3. 9.  Projekce s delegací: Andílci za školou - film ČR,  za účasti některých tvůrců a herců, rodinný/komedie/muzikál, 105 min, 120 Kč
Ne  3. 9.  Andílci za školou - film ČR, rodinný/komedie/muzikál, 105 min, 120 Kč
So, Ne 10., 11. 9.  Mimoni: Padouch přichází - film USA, animovaný/dobrodružný, rodinný/komedie, 90 min, dabing, 130 Kč
So, Ne 17., 18. 9.  Princezna Rebelka - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min, dabing, 120 Kč
So, Ne 24., 25. 9.  Ušák Chicky a Zlokřeček - film Belgie/Francie, animovaný/dobrodružný/rodinný/fantasy, 90 min, dabing, 100 Kč

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

2. – 4. 9.            Pá - Ne                                Finále národního poháru ČJF ve skákání dětí a juniorů 2022 - jedectví, Národní pohár České jezdecké federace • 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
10. 9.                  So              19.00                 Florbal Litomyšl vs. FbC Skuteč - Divize - skupina D • městská sportovní hala
12. – 19. 9.                                                       Rozběhněme pěstounství v Litomyšli - přijďte se projít nebo proběhnout do areálu Černé hory • příměstský les Černá hora 
14. 9.                 St              10.00                 4. sportovní hry seniorů - sportovní disciplíny pro všechny starší 60 let, kteří mají rádi pohyb a legraci • hřiště „Na Žabárně“ Nedošín
17. 9.                   So              14.00                 Otevření pumptracku - nová sportovní plocha pro oblíbený pumptrack • areál hřiště Wembley (Dukelská ul.)
                                             15.30                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. FK Spartak Choceň - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
24. 9.                 So              8.30                   Jezdectví: Podzimní jezdecké závody • Jízdárna Suchá
                                             20.00                 Florbal Litomyšl vs. FbK TJ Svitavy - Divize - skupina D • městská sportovní hala
25. 9.                  Ne             11.30                  Florbal Litomyšl B vs. SK Spartak Slatiňany - Pardubická liga mužů • městská sportovní hala
                                             16.30                  Florbal Litomyšl B vs. Orel Přelouč - Pardubická liga mužů • městská sportovní hala
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička - utkání Krajské ligy mužů • Zimní stadion
28. 9.                 St              15.30                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. ŽSK Třemošnice - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
1. 10.                   So              9.00                   Florbal: Pardubický přebor elévů - turnaj • městská sportovní hala
                                             15.00                 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. FK Horní Ředice - utkání Krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén a koupaliště, tel.: 461 315 011 
Do 18. 9. bazén uzavřen (odstávka). Za příznivého počasí bude
otevřena plovárna. Více na www.bazen-litomysl.cz

Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
www.sportcentrum-litomysl.cz

Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Adventure golf, pétanque, nohejbal, volejbal, plážový volejbal.
www.areal-sokolovna.cz

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

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

Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra Fila a ve Sportovní
hale Jiskra (obojí u zimního stadionu):
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping
• Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping
Teens, Hýbánky, Sportík) • Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

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

SPORT, CVIČENÍ

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

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

Nabídka infocentra: předprodej vstupenek na kulturní i sportovní akce v síti Ticketmaster, Ticketstream, Ticketportal, TicketLive, Colosseum a
SMSticket. 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
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POZVÁNKY 

Dějiny Židů 
v Čechách
a na Moravě
V Litomyšli se poslední dobou připomíná stále
častěji židovská komunita. Ta nám tu, žel, živě
chybí podobně jako osmý kostel tohoto města
– tedy synagoga. Proto má smysl znovu
a znovu přivážet do města připomínky lidí, kteří
významně ovlivnili naše dějiny i současnost. 
Je v Čechách muž, který je u mnoha důležitých
věcí. Kdo je to? Tomáš Kraus, emeritní tajemník
Federace židovských obcí v České republice.
Namátkou: Jede delegace na pohřeb Madeleine
Albrightové, Tomáš Kraus je v ní. Přijel před lety
prezident Izraele Chaim Herzog či letos jeho syn
Isaac Herzog jako prezident státu Izrael.
A Tomáš Kraus je u toho tehdy i dnes. A přesto
zůstává obyčejným diskutérem a laskavým člo-
věkem pro každého, s kým se dá do řeči. Přijede
do Litomyšle a bude v Novém kostele na konci
září 29. 9. v 18.00 hod. Téma: Dějiny Židů v Če-
chách a na Moravě. Vstup otevřen všem. Akci
pořádá Nový kostel v Litomyšli jako akci České
křesťanské akademie ve spolupráci se Skaut-
ským institutem. Daniel Kvasnička

Pozvánka na slavnostní žehnání čtvrtého praporu SDH 
Litomyšl – město u příležitosti 150 let od založení sboru
18. září 2022
V letošním roce 2022 oslavuje
náš Sbor dobrovolných hasičů
Litomyšl – město 150 let od za-
ložení. S rostoucím osidlováním
začalo docházet k požárům
a tím muselo lidstvo řešit
ochranu před ohněm. Jenom pro
připomenutí v roce 1214 vyho-
řela polovina Brna a v roce 1306
padlo za oběť požáru celé Brno.
V Praze 1541 byla požárem zni-
čena Malá Strana, Hradčany
i samotný Pražský hrad. V roce
1350 brněnští konšelé vydali Řád
hašení ohně, dle kterého měli občané povinnost
podle cechů se podílet na likvidaci ohně. V roce
1442 vyhořely Strakonice, v roce 1462 Vysoké
Mýto a Hradec Králové a v roce 1517 Louny
a opět Vysoké Mýto. Není snad více postižené
město požáry, než je Litomyšl. Podle dolože-
ných zpráv již poprvé vyhořela v roce 1350, dále
1460 vyhořela polovina města, včetně zámku
a několika kostelů. Toto se opakovalo ještě ně-
kolikrát. Nebylo snad století, kdy město prak-
ticky do základu nevyhořelo, až vzniklo rčení,
„Hoří jako Litomyšl“.
Hasičský sbor byl založen 8. září 1872, když
na ustavující valné hromadě byl zvolen za veli-
tele purkmistr Janouš, který ale volbu nepřijal,
a proto byla svolána druhá na 22. září. Velitelem
byl zvolen Matěj Podhajský. Členové začali cvi-
čit a již 10. listopadu 1872 proběhlo první veřejné
cvičení. Do počátku zakoupil Sbor první čtyřko-
lovou stříkačku, vozy na nářadí, vědra atd. Veli-
tel Podhájský daroval Sboru praporec. První
zásahy u požáru byly 13. září 1873, kdy na Dolní
ulici hořely tři domy, 8. října stodola u Smut-
ného mostu a 25. listopadu hasili u Hraběnčina
dvora 6 domů. Další stříkačku pořídil na vlastní
náklady velitel Podhajský. V roce 1877 si spolek
pořídil prapor standardních rozměrů a o rok
později další stříkačku, v těch dobách stále ještě
vahadlovou. V roce 1880 se Sbor zúčastnil od-
halení desky Bedřichu Smetanovi, kde se

zúčastnil i sám Mistr Smetana. 19. září po po-
žáru stodol u Smutného mostu sbor rezignuje
a rozchází se. Purkmistr Kritzner však svolává
komitét k reorganizaci Hasičského sboru, kdy je
zvolen velitelem Buchtele. V tomto období
vlastnil Sbor celkem 6 dvou a čtyřkolových stří-
kaček. které byly umístěné u funkcionářů doma.
V roce 1900 bylo schváleno vybudování Hasič-
ské zbrojnice pod hřbitovem na ulici Zámecká
a v roce 1901 předáno do užívání.  V roce 1902
byla založena Župa Litomyšlská a v roce u pří-
ležitosti 40 let od založení svolán Sjezd Župy
a vydán Almanach sboru. Začátkem dvacátého
století primář Litomyšlské nemocnice Dr. Be-
dřich Welz založil samaritánskou službu při ha-
sičském hnutí. Samaritáni patří až do roku 1951
pod hasiče, potom přechází pod Červený kříž.
V roce 1922 vychází jeho kniha „Lékař a sama-
ritán“. Vydání se však jako oběť svého povolání
nedožil. Poslední velké vystoupení hasičů v Li-
tomyšli proběhlo 28. října 1937 u příležitosti
státního svátku se na náměstí konalo setkání li-
tomyšlské a albrechtické hasičské župy. Ráno
se konalo velké cvičení na budovu kláštera
a přilehlých budov. Zásah byl dokonán až
na věž kláštera. Poté následovalo defilé všech
přítomných sborů i se stříkačkami. Dále hasič-
ské prapory Litomyšle, Trstěnice, Cerekvice
a Českých Heřmanic. Celkem vystoupily - 1
automobilová motorová stříkačka, 16 aut, 40

přívěsných motorových stříkaček, 23 ručních,
38 párů koní. Z litomyšlské župy 805 mužů
a z albrechtické 246, z německých sborů 308
mužů. Dále 49 samaritánek. Celkem 1389 mužů
a 49 žen. V období II. světové války bylo hasič-
ské hnutí potlačováno. Hasiči se zapojili do od-
boje. V roce 1948 by rozvinut třetí prapor hasičů
města Litomyšle. Původní dva prapory byly pře-
dány do městského muzea. V roce 1968 byla
nuceně opuštěna a poté zbourána hasičská
zbrojnice na Zámecké ulici a později v akci „Z“
vybudována provizorní hasičská zbrojnice
na ulici Partyzánská. V roce 1975 zde bylo zří-
zené detašované pracoviště pro Hasičský zá-
chranný sbor (profesionální hasiči). Tímto
krokem přišel Sbor o veškerou techniku a vý-
zbroj. Zbyl jenom naviják na hadice. V osmde-
sátých letech ústřední výbor svazu požární
ochrany nařídil uložení praporů do muzeí a tím
jsme přišli o poslední majetek. Pokoušeli jsme
se několikrát o zapůjčení z regionálního muzea,
až na dvě výjimky jsme nebyli v zápůjčce
úspěšní. Je tedy smutné, že náš Sbor si zaplatil
celkem čtyři prapory a nemůžeme tři předvést
jinak než na fotografiích. V roce 2013 v usnesení
výroční valné hromady bylo navrženo zvážení
pořízení čtvrtého praporu. 5. ledna 2018 bylo
schváleno pořízení praporu. Výroba byla za-
dána firmě Velebný&Fam. z Ústí nad Orlicí.
Vyroben byl v listopadu 2019 a rozvinut
na Slavnostní schůzi dne 7. prosince 2019. 
V neděli 18. září 2022 ve 13.00 hodin na slavno-
stním shromáždění na Smetanově náměstí pro-
běhne žehnání tohoto praporu. Součástí této
akce bude na Smetanově náměstí provedena
ukázka hasičské techniky a hašení obtížných
materiálů. U této příležitosti bude na akci
umožněno použít příležitostní razítko, s mož-
ností zakoupení pohlednic a potom do konce
září bude možno toto použít na litomyšlské
poště. Sepsal Wilder Josef, 

starosta SDH Litomyšl - město

Litomyšl na fotografiích 
Miroslava Škrdly – 50. a 60. léta
2. říjen 2022 – 1. leden 2023 regionální muzeum
Celoživotní vášní Miroslava Škrdly (1923–2016)
bylo fotografování. Celá desetiletí působil mezi
místními amatérskými fotografy, účastnil se
řady soutěží a výstav. Od přelomu 50. a 60. let,
kdy převzal od Jana Matouška otěže místního
hlavního fotografa, nechyběl se svým fotoapa-

rátem na žádné litomyšlské nebo okolní kulturní
či společenské události. Velmi důkladně doku-
mentoval rovněž stavební proměny města. 
Fotografická pozůstalost uložená v muzeu ob-
sahuje desítky tisíc snímků a v následujících le-
tech ji chceme výběrově představit veřejnosti
sérií podzimních výstav. V letošním roce za-
čneme nejstaršími snímky z let 1956 až 1969. Li-
tomyšl tehdy vypadala a především žila zcela
jinak než dnes…
Součástí výstavy bude doprovodný program
„Poznej svého souseda“. V případě, že někdo
někoho na fotografiích pozná, bude mít mož-
nost napsat do tabulek u jednotlivých fotografií
jeho jméno a případně i krátkou informaci
o něm. Stane se tak na chvíli velkým pomocní-
kem pracovníků muzea při katalogizaci této his-
toricky nesmírně cenné a rozsáhlé fotografické
pozůstalosti.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 1. října
2022 od 16 hodin. Veronika Sochůrek
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Biograf - Cirk La Putyka
Děti, vydejte se s námi 9. října v 15.00 hodin
do časů, kdy kino bylo ještě biograf, kdy ne-
mluvilo, bylo černobílé, ale bylo i tak tím bá-
ječným místem, kde jste se mohli jako dnes
bát, smát se, plakat nebo se tajně potmě líbat.
Jedinečné divadelní setkání hrdinů filmových
včerejšků – to je základ našeho příběhu, kte-
rým vás provede někdo, kdo svůj biograf ne-

opustil do dnešních časů. Trochu ředitel, tro-
chu trhač lístků, trochu promítač, trochu pro-
davač popcornu, ale hlavně starý známý dnes
už zapomenutých hrdinů stříbrného plátna –
velkých, malých, neviditelných, vynalézavých,
něžných i strašidelných. Jejich společné pří-
běhy doprovodí klavírista, tak jako za dob ně-
mých filmů.
Biograf je představení určené zejména dětem
a jejich rodičům, v němž Jiří Kohout, jakožto je-
diný herec na scéně, seznamuje diváky s po-
malu zapomínanými hrdiny stříbrného plátna
éry němého filmu. Jedná se o interaktivní před-
stavení pracující s filmovými předtáčkami
a principy Laterny magiky.
Vstupenky je možné zakoupit on-line
na www.smetanuvdum.cz, prostřednictvím
osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl,
tel.: 461 612 161 nebo v pokladně Smetanova
domu hodinu před akcí.

Leoš Krejčí

Léčivé divadlo Gabriely Filippi 
Srdečně zveme na divadelní představení Léči-
vého divadla Gabriely Filippi Terapie rodinou,
které se bude konat 6. října ve Smetanově
domě. Terapie rodinou je ituační ezokomedií
o jedné “normální” rodině herce, terapeutky
a jejich dospělé dceři, která si domů přivede
svou novou lásku. Je to jako leštit vázu, když
hoří v kuchyni.S velkou dávkou humoru a sebe-
ironie vám rodina svěří své malé radosti, velká
trápení i nejskrytější tajemství okořeněné spiri-
tuálním pohledem na život.

O výchově, o soužití po 25 letech života, o se-
xualitě a také spiritualitě. V představení plném
písní, manter, tance, flamenca, humoru, ale
i cenných rad do života uvidíte Gabrielu Filippi,
Mária Kubece, Sofii K. Filippi a Ettora Gallotti.
Po zhlédnutí představení Terapie rodinou zjis-
títe, že ta vaše rodina je zcela v pořádku.
Vstupenky k dostání na www.smetanuvdum.cz
nebo  prostřednictvím osobní návštěvy Infor-
mačního centra Litomyšl, tel. 461 612 161.

Mila Bohunická

Harmonizace uměním 
Tímto vás chceme v rámci spolku DušeProstor
srdečně pozvat na nadcházející říjnový kurz
Harmonizace uměním, jenž proběhne v prosto-
rách CDZ (Centrum duševního zdraví) Svitavy.
Jedná se o celkem pět skupinových setkání,
které povede litomyšlská výtvarnice Lenka Ře-
mínková. 
V kurzu se budeme zaměřovat na kreativní
metody léčení a harmonizovaní života pomocí
různých výtvarných technik a cvičení (art the-
rapy). Tato setkání jsou přístupná zcela pro
každého a není třeba předešlé výtvarné zku-
šenosti. 
Přijďte, pokud se chcete naladit na sebe a do-
zvědět se např. o vlastních silných stránkách,
nebo pokud hledáte řešení na různé životní si-

tuace, anebo pokud se chcete prostě jen tak
ponořit do malování či kreslení. Jsou to nená-
ročná příjemná cvičení a účel kurzu je vždy ta-
kový, aby jeho účastník odešel ještě s lepší
náladou, než s jakou přišel. 
Pokud se chcete dozvědět více o vedoucí kurzu
Lence Řemínkové, navštivte její Facebook Lenka
Řemínková Art a Instagram lenuleen. 
Přihlásit se můžete e-mailem na dusepros-
tor@gmail.com do neděle 30. 9. 2022. Pozor:
kapacita skupiny je omezena na max. 8 lidí. Jed-
notlivá setkání budou probíhat každou středu
od 15.30 do 17.30 hod. od 5. 10. do 2. 11. 2022
na adrese nám. Míru 29/87, Svitavy. 
Cítíte, že byste rádi přišli? Rádi vás uvítáme. 

Lenka Řemínková

Týden knihoven
bude pestrý
Zajímají vás knihy s cestovatelskou tématikou,
dobrovolnictví nebo různé druhy „jinakosti“?
Všechna tato témata se budou prolínat prvním
říjnovým týdnem, který je také Týdnem kniho-
ven.  
Při přípravě programu se spojilo Dobrovolnické
centrum při Farní charitě Litomyšl a městská
knihovna. Dobrovolnické centrum pro vás při-
pravilo přednášku o dobrovolnictví v Litomyšli,
i v zahraničí (středa 5. 10. od 17 hodin). Děti si
budou moci vyzkoušet stolní a počítačové hry
s tématikou cestování po Evropě. Mládež a do-
spělí budou mít k dispozici nové knihy, které
jim přiblíží cestování, Evropskou unii nebo jim
pomohou se studiem jazyků. Každá výpůjčka
bude „odměněna“ drobností od sítě Eurodesk,
která má za cíl informovat o výměnných poby-
tech, studiu nebo dobrovolnictví v zahraničí. 
Městská knihovna vás zase pozve na setkání
se spisovatelkou Markétou Vítkovou, předná-
šku studentky SPgŠ Míši Sadílkové o dětské
roztroušené skleróze (pondělí 3. 10. od 17
hodin) nebo na zážitkový den s TyfloCentrem
Pardubice (úterý 4. 10. od 9 hodin), na kterém
se seznámíte s pomůckami, bez kterých se ne-
obejdou zrakově handicapovaní. Celý týden
vyvrcholí vyhodnocením čtenářské soutěže. 
Doufáme, že se spojení našich sil bude líbit
i vám. Veškeré podrobnosti najdete na
www.knihovna.litomysl.cz nebo na www.lito-
mysl.charita.cz a Facebooku. 

Veronika Peterková a Iva Pekníková

František Lašek – 150. výročí 
narození a 75. výročí úmrtí

V úterý 27. září od 17 hodin proběhne v hlavní
budově muzea přednáška historika Stanislava
Vosyky z Městské galerie Litomyšl o MUDr.
Františku Laškovi (1872–1947), asi nejvýznam-
nější postavě litomyšlských dějin první poloviny
20. století. Jako řídící primář vedl v období 1921–
1935 místní nemocnici, psal historické práce
o městě a v letech 1919–1941 zastával úřad
purkmistra čili starosty města. Litomyšl se
v této době všestranně rozvíjela, na čemž měl
František Lašek obrovskou zásluhu.

Martin Boštík

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

Oldřiš – prodej venkovského stavení (5+2) s garáží,
stodolou a zahradou. ÚT na tuhá paliva, napojeno
na elektřinu, veřejný vodovod, odpady do kanalizace.
Vhodné pro trvalé bydlení i rekreaci. Pozemky celkem
733 m2. ENB G. č. 1665 Sleva na: 2 300 000 Kč
Karle – prodej rovinatého pozemku o výměře 755 m2,
územním plánem určeného k bydlení. Napojení
na elektřinu a veřejný vodovod u hranice pozemku.
Přístup z obecní komunikace. Klidná obec mezi městy
Svitavy – Polička – Litomyšl. Nejvýhodnější nabídce. 
č. 1690                                           Cena: 1 100 000 Kč
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: 4 200 000 Kč
Hlinsko - Rubešova – prodej zděného bytu 2+1 (50 m2)
ve III. NP v osobním vlastnictví. K modernizaci dle
svých představ. Ústřední topení vlastním elektro kot-
lem. Velmi příjemná lokalita, v blízkosti Lidl, MŠ, ZŠ.
ENB G. č. 1686                                   Cena: Informace v RK
Litomyšl – pronájem atraktivních obchodních prostor
s výlohou na náměstí na velmi frekventovaném místě.
Prodejní plocha cca 67 m2 + soc. zázemí. Volné od 1. 10.
2022. ENB G
č. 1677                           Cena: 31 000 Kč/měs. + energie

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



20

POZVÁNKY 

Podzimní program litomyšlské U3V 
Po dvou letech se opět vracíme ke klasickému
přednáškovému cyklu „naživo“. Tentokrát jsme
se spojili s Národním památkovým ústavem,
odborným pracovištěm v Pardubicích a připra-
vili jsme pro Vás cyklus věnovaný východoče-
ským památkám.  
Přednášky se konají vždy od 14.30 do 17 hodin
v Zámeckém pivovaru
• Čtvrtek 6. 10. 2022 Památková péče v 21. sto-

letí (přednáší Ing. Aleš Papáček)
• Čtvrtek 3. 11. 2022 Praktické využití archeolo-

gie (přednáší Mgr. Jana Marešová a Mgr. Jana
Pochmanová)

• Čtvrtek 10. 11. 2022 Zahradní umění (přednáší
Ing. Aleš Papáček)

• Středa 23. 11. 2022 Barokní památky regionu
ve světle restaurování (přednáší Mgr. Filip
Vávra)

• Čtvrtek 1. 12. 2022 Vliv Pernštejnů nejen
na umění v Pardubickém kraji (PhDr. Zuzana
Vlasáková, Ph.D.)

Cena přednáškového cyklu je 350 Kč.
Dále jsou připraveny kurzy Angličtina pro úplné
začátečníky, Angličtina pro věčné začátečníky,
kurz počítačové gramotnosti Nebojte se počí-
tače, Jóga pro seniory, Kresba pro začátečníky
a Kresba pro pokročilé.
Angličtina pro úplné začátečníky – 19. 9. – 28.
11. vždy v pondělí od 8.00 do 9.30 - viz samo-
statný článek
Angličtina pro věčné začátečníky – 19. 9. – 28.
11. vždy v pondělí od 10.00 do 11.30 - viz samo-
statný článek
Nebojte se počítače – 11. 10. – 6. 12. vždy
v úterý od 8.00 do 9.30 - viz samostatný člá-
nek
Jóga pro seniory – 11. 10. – 13. 12. od 8.30
do 10.00 a vždy v úterý (místo konání: SVČ Li-
tomyšl)
Lekce jógy mají nenáročný průběh a jsou spo-
jeny s prvky rehabilitačního cvičení. Závěrem
každé lekce je delší relaxace. 

• Lektor: Ludmila Rolečková
• Časová dotace: 10 lekcí po 90 minutách (20

vyučovacích hodin)
• Cena: 700,- Kč
Kurz kresby pro začátečníky a Kurz kresby
pro pokročilé připravujeme na říjen a listopad
2022, prosím sledujte www.knihovna.litomysl.cz
a říjnovou Lilii.
Přihlášky na všechny programy přijímáme na e-
mailu peknikova@knihovna.litomysl.cz, telefo-
nicky na čísle: 461 612068 nebo osobně
v otvírací  době  Městské  knihovny  Litomyšl.
Zaplatit je možné v hotovosti nebo kartou
v knihovně, popřípadě po dohodě na účet.

Iva Pekníková

U3V – angličtina pro seniory
Litomyšlská univerzita 3. věku – pobočka U3V
Univerzity Pardubice připravila na letní semestr
školního roku 2022/2023 dva kurzy angličtiny
pro seniory.
Výuka v obou kurzech bude založena na rozví-
jení čtyř základních jazykových dovedností:
mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením
na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná
gramatika a slovní zásoba bude pozvolna
a po menších celcích začleněna do každé lekce
tak, aby odpovídala probíranému tématu
a umožnila studentům novou látku snadno
vstřebat. Témata lekcí budou přizpůsobena zá-
jmům dospělých studentů a začleněny budou
také komunikační situace z běžného života. Ho-

diny se zpestří krátkými videi a hrami. Rozsah
kurzu je 10 lekcí po dvou vyučovacích hodinách.
Lektorkou je Bc. Tereza Bořková. Výuka bude
probíhat v přednáškovém sále městské kniho-
vny a je pro deset osob. Cena kurzu činí
1200 Kč.
Kurz angličtiny pro úplné začátečníky (úroveň
A1) -  19. 9. – 28. 11. vždy v pondělí od 8.00
do 9:30
Kurz angličtiny pro začátečníky (úroveň A2) - 19.
9. – 28. 11., vždy v pondělí od 10.00 do 11.30
Přihlášky přijímáme na e-mailu peknikova@
knihovna.litomysl.cz, telefonicky na čísle: 461
612068 nebo osobně v otvírací době Městské
knihovny Litomyšl Iva Pekníková

Kurz U3V „Nebojte se počítače“
Neumíte s počítačem a chtěli byste? Máte
jenom minimální základy, jste samouk, máte
strach, abyste něco nesmazali a další? Právě
pro vás je určen kurz základů počítačové gra-
motnosti z nabídky Univerzity 3. věku.   Kurz má
celkem osm lekcí po dvou vyučovacích hodi-
nách. Dvě úvodní hodiny budou zdarma, vy-
zkoušíte si v nich, jestli vám formát kurzu
vyhovuje. Po jejich absolvování se rozhodnete,
zda budete pokračovat. Je nutné se přihlásit! 
Termín kurzu: vždy v úterý od 11. 10. do 13. 12.

od 8 do 9.30 hodin
• Lektor kurzu: Mgr. Jaroslav Bauer
• Cena kurzu: 600,- Kč (platba podle rozhodnutí

účastníků po prvních dvou lekcích)
• Místo konání kurzu: Městská knihovna Lito-

myšl, přednáškový sál.
Přihlášky přijímáme na e-mailu peknikova@
knihovna.litomysl.cz, telefonicky na čísle: 461
612068 nebo osobně v otvírací době Městské
knihovny Litomyšl. Iva Pekníková

Mezinárodní den
seniorů
Milí senioři, v sobotu 1. října, v den vašeho
svátku, jsme pro vás připravili po celý den volné
vstupy do hlavní budovy muzea, Rodného bytu
Bedřicha Smetany a Portmonea – Musea Josefa
Váchala. Těšíme se na vás.

Renata Kmošková

IV. sportovní hry
seniorů
MO Senioři ČR  Litomyšl pořádá IV. sportovní
hry  seniorů v Litomyšli ve středu 14. září 2022
od 10.00 hodin na hřišti v Nedošíně - Na Ža-
bárně. Dopravu v 9.00 z autobusového ná-
draží, v 9.05 od Daliboru  zajišťuje p. Rojar.
Občerstvení - odměny - dobrá nálada

Dana Kmošková

Mobilní svoz 
nebezpečného 
odpadu  
Druhy odebíraných odpadů:
Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla,
ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřa-
zené léky, znečištěné textílie, železné nebo
plastové obaly znečištěné škodlivinami, led-
ničky, mrazničky, televizory, rádia, zářivky,
pneumatiky.
Harmonogram svozu:
Pondělí 12.9.:
15.00 - 15.15 Nedošín
15.25 - 15.40 Kornice
16.00 - 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 - 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 - 17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
Úterý 13.9.:
15.00 - 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 - 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 - 16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05 - 16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25 - 16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila)

Josef Gestinger, společnost LIKO

INZERUJTE V LILII!
více na www.litomysl.cz/lilie
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Obuv TEXEVO 
– 20 let v Litomyšli
Dovolte mi, abych poděkoval všem zákazníkům
prodejny TEXEVO OBUV umístěné v blízkosti
sochy Bedřicha Smetany v domě, kde žila také
Božena Němcová.
Nabízíme obuv „pro všechny a pro každého“ za
konkurenceschopné ceny. Naše kolekce jsou
sestaveny s důrazem na komfort a design. Us-
ňová / kožená / obuv bývá často umocněna us-
ňovou podšívkou s velmi dobrou sorpční
vlastností, tedy odvádění případného potu.
Mnohé vzory jsou rovněž certifikované meziná-
rodní zkušebnou IQC Zlín.
Srdečně tedy zveme i nadále zákazníky do naší
prodejny, kde jim s výběrem vždy ochotně po-
radí milá prodavačka paní Škeříková s dvaceti-
letou praxí v oboru.

Vlastimil Votava, jednatel TEXEVO s.r.o.

Jak to vidím já
Posledním srpnem končí letní prázdninové ob-
dobí. Bohužel nekončí období s nezvykle su-
chým počasím a vysokými teplotami. Rovněž
nekončí růst cen za zboží a služby – denně omí-
lána míra inflace. Jak se můžeme v přímém pře-
nosu přesvědčit, příroda si nenechává poroučet
a vrací nám to, co jsme pokazili nebo už zničili.
Lidská nenasytnost a touha po zisku zase při-
spívá k nebývalému růstu cen. Všichni chtějí
více vydělávat, aby mohli více utrácet. Firmy
proto, že musejí dohnat zisk, lidé proto, že se
přidává ostatním. A vlády, jak ty minulé, tak i ta
současná, stále vymýšlejí, jak peníze přidávat
místo, aby krotili ceny. Nikdo raději neví, co je
to „přiměřený zisk“, nebo dokonce „lichva“. Tyto
pojmy už úplně zmizely ze slovníků ekonomů,
obchodníků a bankéřů.
Jsou věci, které prakticky ovlivnit nemůžeme,

ale jsou jiné, které ovlivnit můžeme. Jsou to
otázky spojené s místem, kde žijeme. Tam mů-

žeme řešit záležitosti určující další rozvoj na-
šeho města, hospodaření s obecním majetkem,
bytovou výstavbou, podporou sportu, kultury
atd. V nadcházejících volbách do obecního za-
stupitelstva můžeme svojí účasti dokázat, že
chceme něco ovlivnit. Když se pak rekapituluje
minulé období, tak podařené věci nejsou jen zá-
sluhou starosty, ale i rady a celého zastupitel-
stva. Pokud se něco nepovedlo, tak za to nese
vinu zastupitelstvo, rada i starosta. Výhodou
našeho malého města je to, že nikdo nevolí ne-
známé lidi, jejichž seznam je na volebních listi-
nách, ale lidi, které zná. Za 8 let, kdy jsem v radě
a zastupitelstvu města, musím konstatovat, že
se vždy v zastupitelstvu až na výjimky jednalo
korektně, v souladu s aktuálními potřebami
a v zájmu města a jeho obyvatel. Nenechte se
ovlivnit „blbou dobou“ a podpořte lidi, kterým
věříte, že budou dále pracovat v zájmu města.

Josef Černý

ZOO Janov
V současné době často se objevující téma. Má
své odpůrce, příznivce, ale také mnoho těch,
kteří nemají na tuto vizi svůj jednoznačný názor.
Z mého pohledu výrazně převyšují klady. Vždyť
stačí se zastavit, chvíli se zamyslet nad tím,
kam se svět ubírá. Naše nádherná planeta
Země. Jakých rozmanitostí nám nabízí. Pouště,
ledovce, moře a oceány, hory, pralesy. Každý si
najde své oblíbené. Ale jak tomu dlouho bude?
Je třeba si uvědomit, že naše úžasná planeta
není nafukovací. Člověk, jako živočišný druh
a pán všeho tvorstva, je také tím, kterého
na Zemi nejrychleji přibývá. Každý z nás lidí, má
své potřeby. Potraviny, bydlení, vzdělání, cesto-
vání a tisíce dalších potřeb. Ale z toho také
plyne mnoho odpadu. A tím, jak nás neustále
přibývá, je vše na úkor přírody. Abychom se
uživili, mýtíme pralesy, vysoušíme mokřady,
znečišťujeme oceány, …  Myslíme na sebe
a bezostyšně bereme domov tisícům živočiš-

ných a rostlinných druhů, které nevratně mizí
z naší planety. Máme na to právo?
Proto se domnívám, že vytvořit malou ZOO je
velmi záslužný čin. Přinese „domov“ skupině
zvířat, kterým už člověk sobecky jejich pravý
domov vzal. Každá ZOO tak působí i jako geno-
banka pro zachování co největší nepříbuznosti
zvířat. Je také mnoho druhů zvířat, která v pří-
rodě, ve své původní domovině, už nenale-
zneme. Díky takovým nadšencům, jako jsou tito,
kteří chtějí postavit ZOO v Janově, je nalezneme
živé pouze v zajetí.
Tolik jen v krátkosti názor člověka, který má rád
přírodu, její pestrost a vůně a přál by si, aby z ní
něco zachoval i dalším generacím. I proto jsem
se před lety účastnil projektu o návrat bažanta
Wallichova zpět do své domoviny. Věnoval jsem
své odchovy tohoto druhu na tuto akci a dal tak
šanci těmto ptákům žít tam, kde žili od nepa-
měti.  Fikejz Milan

Informace k probíhající výstavbě
nových bytů v lokalitě „Za nemocnicí“
Informace k probíhající výstavbě nových bytů
v lokalitě „Za nemocnicí“ v Litomyšli od investora
výstavby, společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING,
a.s.
Naše společnost byla počátkem roku 2020 vy-
brána městem Litomyšl jako investor stavby by-
tového komplexu „ZA NEMOCNICÍ“. Pro tento
úkol jsme oslovili brněnského architekta Aleše
Buriana, který navrhnul stavbu bytového domu
s krytým parkingem o kapacitě 73 bytových jed-
notek. Součástí navržené stavby je i vyřešený
komunitní prostor pro trávení volného času,
který bude po kolaudaci objektu předán městu. 
Začátkem letošního roku bylo na stavbu vydáno
stavební povolení a v dubnu byla stavba zahá-
jena s předpokladem dokončení do konce roku
2023. S dodavatelem stavby jsme se dohodli
na výstavbě koncem loňského roku, byť cenu díla
jsme společně dopočítali až po předání prová-
děcí dokumentace v červenci 2022. Po tomto
termínu byly zároveň určeny ceny jednotlivých
bytů a počátkem srpna 2022 jsme oslovili přihlá-
šené zájemce o jednotlivé byty. Protože jsme
s městem průběžně informovali o přípravě to-
hoto projektu, bylo již v červenci přihlášeno

kolem 200 zájemců. Dle přání vedení města Li-
tomyšl jsme přednostně oslovili personál ne-
mocnice v Litomyšli. Ostatní byty jsme nabídli
zaregistrovaným zájemcům. K předběžnému
zájmu, kdy potencionální klient nezná cenu ani
podmínky prodeje, bývám skeptický, nicméně
zde větší část přihlášených klientů zájem měla
a opravdu velmi rychle probíhal výběr bytu
a uzavření potřebných smluv. S ohledem k růz-
ným fámám uvádím, že město si nechává pro
své účely pouze 3 byty a naše společnost si ne-
nechává žádný byt. K dnešnímu dni (22.8.2022)
je volných posledních cca 10 bytů, v případě, že
se jakýkoliv byt uvolní, bude zveřejněn na našich
webových stránkách, případně v městském
zpravodaji Lilie. Upřímně nás takový zájem
o byty v Litomyšli zaskočil, zároveň i potěšil. Vá-
žíme si každého klienta stejně, rozhodně nijak
dál naše klienty nerozlišujeme a mrzí nás, že
nešlo vyhovět všem. Nejedná se o žádnou lev-
nou výstavbu, cena bytů se pohybuje od 62 tis.
Kč/m2 + cena příslušenství (balkón, terasa, sklep,
parking), nicméně ceny stavebních materiálů,
práce i dalších vstupů poslední dobou nesmírně
vzrostly. Ještě v roce 2017 jsme realizovali stavbu

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

DOPISY ČTENÁŘŮ

• šití péřových dek
a polštářů různých rozměrů

• deky zimní, letní
• čištění a dezinfekce horkou parou
• výběr z více druhů sypkoviny
• termín dodání dle dohody

Pracovní doba: 
Po–Čt  7–11 hod, 12–15 hod
Pá  7–11 hod, 12–14 hod
Marie Šimková, Tyršova 237, Litomyšl
tel. 461 613 200, mobil 607 083 006

ČISTÍRNA PEŘÍ

bytů ve stejné lokalitě za méně než polovinu
a zájem byl velmi vlažný. V případě, že v Lito-
myšli je takový zájem o byty, nezbývá nic jiného,
než připravit další pozemky pro budoucí vý-
stavbu a tuto poptávku nakonec v dohledné
době uspokojit. Zdeněk Quarda, CZSH

PR ČLÁNEK
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Cestujeme časem s Nadějí
Prázdniny jsou sice nenávratně pryč, ale krásné
vzpomínky na léto nám nikdo nevezme. A my
s našimi dětmi z Naděje máme letos opět na co
vzpomínat!
Letošní léto jsme procestovali se strojem času.
Mohli jsme se podívat do dob dinosaurů, na-
hlédnout do tajemství starověkých pyramid,
zúčastnit se rytířských zkoušek, pomáhali jsme

pirátům hledat jejich poklad, stavěli jsme indi-
ánský totem a nakonec jsme se podívali
i za kosmonauty.
Hráli jsme hry, soutěžili, vařili a pekli, tvořili
a jezdili na výlety. Byli jsme v lanovém parku,
v Maštalích, a dokonce i v zoo.
I letos jsme s dětmi navštívili Adventure Golf Li-
tomyšl a FotbalPark Litomyšl, kde jsme strávili

Dvojka vykročila do dalšího
školního roku v novém kabátě
Co se vám vybaví, když se řekne začátek škol-
ního roku? 
Já mám tuto dobu neodmyslitelně spojenou
s vůní nových fixů, knížek a sešitů, které jsem
si jako holčička balila do papírových obalů,
s vůní nových čistě bílých jarmilek a přezůvek,
které mi maminka na počátek roku vždy pořizo-
vala. Bývala jsem vždy natěšená na kamarády,
které jsem přes prázdniny neviděla, a zvědavá,
co společně se školou podnikneme.

Osud rozhodl tak, že jsem ve škole zůstala i jako
dospělá a snažím se hledat cesty, aby se
do školy mohli těšit naši školáci. Věřím, že se to
snad daří. Společně nás totiž na 2. ZŠ čeká
spousta prima věcí – od tematických dní přes
zajímavé celoškolní projekty až po exkurze
a výlety za poznáním. Přibylo i další vybavení,
takže výuka bude ještě pestřejší. 
A místo jarmilek oblékla 2. ZŠ s novým školním
rokem zcela nový kabát, respektive spustila

Kinematograf přinesl rekordní výtěžek
Spojení benefice a kulturních zážitků je záměr
projektu bratří Čadíkových, kteří od roku 1992
provozují pojízdné maringotky/nákladní auta
s projekčním zařízením. Na začátku srpna jedna
ze speciálně upravených dodávek dorazila
do Litomyšle a diváci opět mohli sledovat výběr
českých filmů v provizorním letním kině na lito-
myšlském náměstí. Počasí bylo letos opravdu

„na objednávku“ a oproti loňskému ročníku, kdy
se dvě projekce nekonaly kvůli silným bouřkám,
bylo letos každé promítání pod jasným hvězd-
ným nebem. I výběr filmů se velmi vydařil - di-
váci se mohli zasmát u komedií Prvok, Šampón,
Tečka a Karel, Jedině Tereza nebo Cesta domů.
Díky tomu všemu se letos podařilo Kinemato-
grafu vybrat rekordní částku 46 430 Kč, která

již tradičně poputuje na konto Bariéry. Děku-
jeme každému z vás, kdo přišel na projekce
a podpořil dobrovolným vstupným nadační
sbírku. Dále děkujeme zaměstnancům městské
policie a městských služeb za technické zajiš-
tění akce. Příští rok na přelomu července
a srpna se budeme opět těšit na viděnou na ná-
městí u mariánského sloupu. Dita Konečná

dlouho připravované nové webové stránky
na adrese www.2zslitomysl.cz . Od původních
se liší nejen modernějším designem, ale pře-
hledně zde uvidíte, čemu se škola věnuje, na co
se zaměřuje, jaké aktivity vyvíjí. K vidění je zde
také mnoho různých žákovských prací.
A úplnou novinkou je i blog, v němž se například
můžete dočíst, kam školu směřujeme, na co kla-
deme důraz a proč. Věříme, že vás nové stránky
zaujmou a pomohou vám udělat si detailnější
obrázek o škole, tak neváhejte a třeba při dobré
kávě nahlédněte.
Přeji školákům šťastné vykročení a vám pěkné
počtení! Miroslava Jirečková

moc příjemné chvíle. Některé z našich dětí hrály
tyto hry poprvé a velmi je to bavilo. Většina dětí,
které náš klub navštěvují, by si zde bez umož-
něného vstupu zdarma nemohla zahrát. Proto
bychom chtěli velmi poděkovat za tento dar
a za možnost prožít nové zážitky.
Náš klub je pro děti od 6 do 18 let, je zdarma
a děti mohou přijít kdykoliv během roku bez
předchozí registrace. Pro více informací o klubu
navštivte naše stránky www.nadeje.cz/litomysl.

Kristýna Rolečková
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CSP očima praktikantky
V Centru sociální pomoci máme čas od času
na praxi nějakého studenta či studentku. Jsme
za to moc rádi. Často k nám přicházejí z růz-
nými představami o tom, jak to u nás vypadá.
A tak si v té souvislosti říkáme, jakou před-
stavu má asi veřejnost? 
Zeptali jsme se proto na pár otázek naší prak-
tikantky v řadách zdravotních sestřiček Sabiny
Kyselé. Její odpovědi vám přinášíme. Třeba
vám pomohou si o nás utvořit obrázek.

Vaše představa o péči v pobytových služ-
bách se seniorskou klientelou byla jiná.
Jaká?
Ani nevím proč, ale myslela jsem si, že v do-
movech pro seniory jsou lidé, kteří jsou na tom
špatně a rodina je doma nechce, že jsou osa-
mělí, nikdo za nimi moc nechodí a celkově, že
sem přišli nějakým způsobem „dožít“. Mile mě
to překvapilo, protože tomu tak vůbec není.
A pochopila jsem, že nejde o to, že by je rodina
nechtěla, ale že na to nemají dostatek času,
sílu, prostředky a potřebují odbornou ošetřo-
vatelskou péči. Co se týče osamělosti, také to
není tak, jak jsem si představovala, protože
za těmi lidmi skoro každý den někdo chodí, ro-
diny se o ně zajímají, nosí jim spoustu věcí.
Kdykoliv chtějí, můžou jet za svou rodinou
domů nebo jít někam na procházku.
A hlavně – co mě mile překvapilo, že se pro
obyvatele domova pečovatelky snaží vymý-
šlet různé aktivity, které jim obohatí den
a zlepší náladu.
Kdo vaši původní představu utvářel? Na-
padá vás, proč jste tu představu měla?
Utvářela ji podle mě hodně média a internet.
Už několikrát na mě vyskočily různé články
a videa o tom, jak se některé sestry a pečova-
telky chovají ke klientům, a že jejich rodiny je
tam daly, aby vlastně měly klid. Myslela jsem
si, že je to taková „lehčí LDN“, spoustu lidí
kolem mě nemělo dobré zkušenosti s různými
LDNkami či domovy pro seniory, a tak jsem tak
nějak žila v té představě a spojovala si to
i s ostatními zařízení tohohle typu.
Jak se odlišuje od původní představy sku-
tečná péče zdravotní sestry či pečovatelky
o klienty?
Moc se mi líbí, že to tu je takové rodinné.

Všichni se snaží klientům vyhovět a dělají vše
proto, aby se cítili opravdu jako doma.  Jak pe-
čovatelky, tak sestry podle toho, co jsem vi-
děla a nějaký čas s nimi strávila, se ke všem
chovají opravdu hezky a lidsky. Je hezké, když
vidíte ty úsměvy, jen když si s nimi popovídáte
a aspoň chvílí se jim věnujete i mimo zdravotní
péči.
Jeví se vám tato práce jako smysluplná, na-
plňující a důležitá?
Ano, smysluplná a důležitá za mě rozhodně je.
Opravdu si nedokážu představit, že by takové
zařízení, jako je domov pro seniory či domov
se zvláštním režimem, neexistovalo. Kde by
všichni tito klienti vlastně byli, když by se o ně
nemohla starat rodina? Myslím, že je to
opravdu důležitá práce.
A jestli je tato práce naplňující? Myslím si, že
pokud tuto práci člověk dělá rád a s láskou,
tak to určitě naplňující je, ovšem pokud tomu
tak není, tak by podle mě člověk tuto práci ani
neměl dělat. 
Když srovnáte s jinými praxemi – co vás zde
zaujalo v dobrém, ale i negativním smyslu?
V první řadě, a to se budu opakovat, tak že je
to opravdu takové rodinné zařízení, což když
srovnám s praxemi v nemocnici ….tam to tak
vůbec není. Myslím si, že tu je i více lidštější
přístup ke klientům než v nemocnici. Pečova-
telky si dávají více záležet třeba i na hygieně
než ošetřovatelky v nemocnici, ale to na jednu
stranu chápu, zde je více pečovatelek a mají
na to více času, kdežto v nemocnici jsou vět-
šinou maximálně dvě na celé oddělení.
Myslím, že je důležité říct, že mě moc příjemně
překvapila i vrchní sestra p. Belfiová. Díky ní
se mi lépe pracovalo a naučila mě spoustu no-
vých věcí. Líbí se mi, jaký má vztah s klienty –
je to strašně hezké, že i když má práce až nad
hlavu, udělá si na klienty čas. Musím vyzdvih-
nout hlavně skvělý kolektiv, tady jsem se
opravdu za tu dobu nesetkala s ani jednou ne-
příjemnou nebo povýšenou sestřičkou/pečo-
vatelkou. To se mi nikdy předtím nestalo,
vždycky jsem na předešlých praxích našla ně-
koho, kdo se ke mně hezky nechoval. 
A negativní? Co se týče klientů a péče o ně,
tak tam asi opravdu nenajdu žádnou negativní
věc a myslím, že to tu funguje opravdu skvěle.

Hledáme kolegy či kolegyně na pozici: 

Pracovník/ce
přímé 
obslužné péče
Na plný, 0,75 a 0,5 úvazek hledáme kolegu či
kolegyni do přímé obslužné péče. Jde o nepře-
tržitý směnný provoz, nejčastěji 7–19 h a 19–7h,
u zkráceného úvazku jde o nižší počet směn
(nejde o kratší pracovní dobu v jeden den). Min.
základní vzdělání, kvalifikační kurz pracovník
v sociálních službách výhodou (nutno absolvovat
do 18 měsíců po nástupu), trestní bezúhonnost,
odpovídající zdravotní stav, tolerance, empatie.
Podmínkou je očkování Hep. B – min dvě dávky
– bezplatné očkování zajistíme po domluvě.

Odměňování dle platových tarifů a dle
úvazku, příklad plný úvazek:
• základní plat min. 23.270  Kč;
• příplatky 2.630 Kč ihned po nástupu;
• příplatky za práci o víkendech, svátcích;
• po zapracování osobní příplatek 

(obvykle po zkušební lhůtě) min. 2.000 Kč. 

Bonusy:
• 5 týdnů dovolené (cca 190 h)
• obědy v organizaci v ceně 30 Kč 

i při noční směně
• příspěvky na rekreaci, rehabilitace, 

dětské tábory, diopt. brýle,  … 7.000 Kč ročně
• průběžné vzdělávání
• pracovní oděv 
• možnost stabilního zaměstnání a růstu platu
• odměny za nadstandartní pracovní výkony

Nástup dle dohody.  

Bližší informace tel. 602 520 707. Žádosti včetně
životopisů zasílejte mailem na reditel@csplito-
mysl.cz, případně dodejte na Zámeckou 500, Li-
tomyšl. V životopisu uveďte: „Zasláním svého
životopisu uděluji souhlas se zpracováním osob-
ních údajů pro účely výběrového řízení“. 

Centrum sociální pomoci 
města Litomyšl
Zámecká 500, Litomyšl

Možná jako jedinou negativní věc vnímám jen
to, že to, že sestry mají opravdu hodně práce
a krom obědové pauzy se skoro nezastaví. 
Jak by si tedy veřejnost měla představit péči
o naše klienty. Jak to tedy ve skutečnosti je?
Jako domov, který je opravdu jako jedna velká
rodina, kde se všichni zaměstnanci chovají
hezky ke klientům a snaží se pro ně dělat první
poslední. Kde je o ně hezky postaráno a pečo-
vatelky se jim snaží vymyslet spoustu aktivit.
Obyvatelé mají „volnou ruku“, můžou si jít ven
a na procházku, mají tam „bufet“, kde si
můžou cokoliv koupit, když potřebují. Kdykoliv
za nimi může přijít rodina nebo naopak si je
vzít domů. A hlavně když se něco děje, je tam
odborný zdravotnický dohled. Takže jsem
opravdu ráda, že jsem měla tu příležitost tu
být na praxi a poté i na brigádě, kde jsem
všechno mohla vidět na vlastní oči a opravdu
mě to mile překvapilo. . Za CSP

S. Kyselá, A. Fiedlerová, O. Radimecká
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GAMA GROUP a.s., závod Litomyšl
vypisuje výběrové řízení na tuto pozici:

Seřizovač  tvářecích
a svářecích strojů
Požadavky : 
• SOŠ -  v oboru elektro výhodou
• zručnost

Nabízíme :
• hrubou mzdu od 160 Kč / hod 

+ pololetní odměny
• zaměstnanecké výhody – příspěvek

na obědy, vánoční dovolená 
• pracovní dobu 7,5 hod.
• dvousměnný provoz
• hlavní pracovní poměr
• nástup 1. 9. 2022

Kontakt: Ing. Ivana Morávková, 
tel. 461 613 321, 731 422 419

Životopisy zasílejte na e-mail :
kratenova.lit@gama.cz

KINEZIOLOGIE
ONE BRAIN
Vlasta Tošovská
Riegrova 23, Polička
tel. 603 262 109

Kinezologie One Brain je jedna
z nejznámějších metod Alterna-
tivní medicíny. Zabývá se odbloko-
váním emocionálního stresu, který
se odráží na zdraví a těle. Po od-
stranění negativních emocí z mi-
nulosti můžeme v přítomnosti
uskutečňovat nové volby a měnit
pozitivně svoji budoucnost. Me-
toda je velmi jemná a účinná.
Zlepšuje:
schopnost učit se
Pomáhá:
uklidnit hyperaktivní děti
Vede: 
k osobnímu růstu
koncentraci
při poruchách chování 
k přijetí sama sebe
sebejistotu 
k osobnímu růstu
k pochopení vlastních potřeb
vztahy  v rodině

Od úmrtí podplukovníka in memoriam 
Jana Moravanského uplyne v září 75 let
V září tohoto roku si připomeneme 75. výročí
úmrtí důstojníka Československé armády a pří-
slušníka domácího protinacistického odboje
podplukovníka (pplk.) in memoriam (i.m.) Jana
Moravanského. Rodák z Moravan u Kyjova (na-
rodil se zde 4. února 1898) sloužil v meziváleč-
ném období jako důstojník Československé
armády nejprve na Moravě a poté na Sloven-
sku (Bratislava, Nitra, Žilina), které však musel
po vyhlášení samostatného Slovenského štátu
16. března 1939 - tehdy již v hodnosti štábního
kapitána (škpt.) - opustit. Poté žil se svou man-
želkou Emílií, rozenou Bártovou (nar. v roce
1910 v Litomyšli), ve Velkém Meziříčí, kde učil
na tamním gymnáziu němčinu a angličtinu. Dle
některých pramenů zde od roku 1940 organi-
zoval odbojovou skupinu „Slezák“, jež údajně
čítala na 600 osob. Časté návštěvy odbojářů
přinášející ohrožení rodiny a brutalita nacistic-
kých bezpečnostních složek (zejména po aten-
tátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha) jej přiměli k tomu, že se
v roce 1942 přestěhoval s těhotnou manželkou
do Litomyšle. Nadále však působil (jako po-
mocný lékárník) ve Velkém Meziříčí a v odboji
spolupracoval s bývalými československými
důstojníky, mj. s divizním generálem Vojtě-
chem Lužou, pplk. Josefem Svatoněm a ze-
jména ze škpt. Karlem Veselým-Steinerem.
Poté, co mu bylo vystaveno potvrzení o dlou-
hodobé nemoci, přešel od května 1944 do ile-
gality a nadále působil v odboji pod vedením
škpt. K. Veselého-Steinera. Po vysazení para-
skupiny CALCIUM (nadporučík /npor./ JUDr. Ja-
roslav Odstrčil, rotný /rtn./ Josef Gemrot, rtn.
František Široký a rtn. Karel Niemczyk) z 3.
na 4. dubna 1944 v prostoru Mladějova u Rab-
štejnské Lhoty na Chrudimsku navázal kontakt
s jejími příslušníky. Desant CALCIUM úzce spo-
lupracoval s Přípravným revolučním výborem
– Jaro (později Rada tří /R3/) pplk. Josefa Sva-
toně a profesora Josefa Grni. Dislokačním mís-
tem paraskupiny CALCIUM s radiostatnicí
Zdenka (později Milada) byla hájovna Josefa
Pavlase v Netíně. Po přepadení netínské há-
jovny příslušníky brněnské služebny gestapa
23. června 1944, zastřelení velitele desantu
CALCIUM npor. Jaroslava Odstrčila a zranění

rtn. Josefa Gemrota se zbytek parašutistů pře-
místil do nedaleké Proseče a odtud plnil úkoly
londýnského vedení odboje. Po událostech
v Netíně byl zatčen příslušníky pardubické slu-
žebny gestapa též škpt. Jan Moravanský;
po tvrdých výsleších prý gestapu přislíbil spo-
lupráci, ale tento závazek – dle dostupných
pramenů – nikdy nedodržel. Aby ochránil svou
rodinu před perzekucí, údajně se s manželkou
rozvedl. Na samém sklonku války organizoval
v Litomyšli odbojovou skupinu “Jakub 81“, jež
čítala zpočátku 13 členů a spolupracovala
mimo jiné s partyzánským oddílem „Stalin“
por. Viktora Osipova. Nejvýznamnější sabo-
tážní akcí skupiny „Jakub 81“ bylo přerušení
dálkového kabelu při hlavní silnici nedaleko
Tržku v únoru 1945; oprava spojení trvala celé
tři dny. Odbojová skupina organizovala další
destrukční akce, jejichž iniciátorem byl ze-
jména odborný učitel litomyšlské průmyslové
školy Vlastimil Voříšek. V revolučních květno-
vých dnech roku 1945 byl škpt. Jan Moravanský
vojenským velitelem litomyšlského okresu
a náměstkem předsedy Okresního národního
výboru v Litomyšli. Dlužno dodat, že zabezpe-
čováním vojenských záležitostí byl na sklonku
války pověřen litomyšlský posádkový velitel
npor. Miloslav Svoboda.
Po skončení druhé světové války byl škpt. Jan
Moravanský převelen do Světlé nad Sázavou
a povýšen do hodnosti majora. Po následném
převelení do Bruntálu zahynul 29. září 1947 při
automobilové nehodě mezi Borovou a Polič-
kou. Pohřben byl v hrobě číslo 229 třetího od-
dělení hřbitova u kostela sv. Anny v Litomyšli.
In memoriam jej povýšili do hodnosti pplk.

Oldřich Pakosta

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na i www.youtube.com/the-
comvision: Den nezávislosti Ukrajiny v Litomyšli
• Litomyšlské dny barokní tradice 2022 • Akus-
tickými úpravami proti stresu - i ve školní jí-
delně • 100 let atletiky v Litomyšli a Velká cena
2022 • Začíná další vlna Covid-19 • 25. Meziná-
rodní houslové kurzy • Rodinné centrum pod-
poruje dobrovolnické aktivity • Stavbu lávky
nad silničním průtahem městem zdrží válka 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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POZVÁNKY 

V sobotu 24. září si s vděč-
ností připomeneme 90. vý-
ročí otevření Husova sboru
v Litomyšli na Toulovcově
náměstí. Budova dnešního
Husova sboru č.p. 152 má
svou bohatou minulost, a to
především školní. V roce
1866 se zde započalo se
stavbou reálné školy. Ta se
však přemístila a v r. 1872
zde byla otevřena dívčí škola
obecná, později i měšťanská.
V r. 1897 se i tato škola pře-
stěhovala a vystřídala ji vše-
obecná škola řemeslnická, jíž
patřily tři propojené budovy
č.p. 150, 151 a 152. Když se
i tato škola přestěhovala
do nových budov na Masary-
kově třídě, zakoupila dvě budovy č.p. 151 a 152
v roce 1930 Církev československá. Budovu č.p.
151 spojenou s někdejším působením M. D. Ret-
tigové přebudovala na faru a budovu č.p. 152
přestavěla na liturgický prostor pro své bohos-
lužby. Plán přestavby vypracoval Ing. J. Petříček
z Chocně a duší stavebních prací se stal stavitel
Josef Mikulecký za ochotné spolupráce členů
sboru z města i okolí.
Název Husův sbor, který najdete i na mnoha
dalších kostelech Církve československé husit-
ské, možná dnes působí trochu archaicky
a mnozí si ho spojují spíš s hasiči nebo zpěváky.
Vyjadřuje však jednu důležitou skutečnost, že
totiž podstatou církve je právě ono živé „se-
brání“ tedy sbor – shromáždění – obecenství
sester a bratří. Budova, kostel je vlastně pouze
takovou ulitou, která je nejen ochranou, ale vě-
říme, že i nástrojem služby toho živého orga-
nismu, který v ní žije.
A proto výročí otevření našeho sboru nechceme
slavit jen vzpomínáním. I když samozřejmě
vděčnost za ty, kteří sbor budovali a jejichž víra
obstála i v nelehkých časech, nás stále provází.

Zároveň nám však připo-
míná, že i naším úkolem je
nejen pronést poklad evan-
gelia Kristovy lásky tímto
časem, ale také se o něj se
svým okolím podělit. A tak
srdečně zveme každého, kdo
by se k nám chtěl přidat.
V sobotu 24. září se v 10.00
dopoledne sejdeme v Hu-
sově sboru na Toulovcově
náměstí a po krátkém přiví-
tání se vydáme na procházku
Litomyšlí. Připomeneme si
při ní také některé stopy,
které v historii tohoto města
zanechali členové našeho
sboru v čele s prvním fará-
řem Jaromírem Metyšem,
a bude spojena i s malou

soutěží pro děti (případně dospělé, kteří si
uchovali dětské srdce). Kolem poledne se vrá-
tíme na faru na Toulovcově náměstí a společně
poobědváme. Odpolední program začne
ve 13.30 uvedením výstavy o Církvi českoslo-
venské husitské v Husově sboru bratrem bisku-
pem Pavlem Pechancem a její prohlídkou.
Výstava je opět určena nejen pro dospělé, ale
má také svou interaktivní část pro děti a mlá-
dež. O svá obdarování se podělí i členové na-
šeho sboru, jako např. Renáta Glänznerová se
svou sbírkou kočárků, děti se svými písničkami
a v neposlední řadě i mnohé sestry se svými
pekařskými a cukrářskými výrobky. V 15.00
bude sobotní setkání završeno koncertem Jiřiny
Dvořákové Marešové na varhany a další histo-
rické nástroje.
V neděli 25. září se pak sejdeme v 9.00 v Hu-
sově sboru v Litomyšli ke slavnostní bohos-
lužbě, na níž se bude podílet i zdejší dlouholetá
sestra farářka Věra Říhová.
Za všechny členy Církve československé husit-
ské v Litomyšli Vás srdečně zve

Štěpán Klásek

Víte, že zámecký pivovar má knihovnu?
První říjnový víkend již tradičně patří oslavě
světového dne architektury. V rámci programu
letošního ročníku Archimyšle vás Zámecké ná-
vrší zve do jedné nepříliš známé části zámec-
kého pivovaru. Říkáme jí knihovna a jedná se
o sál, který se nachází pod ubytovací částí v zá-
padním křídle budovy. Krásný prostor však ne-
nachází takové uplatnění, jaké by si zasluhoval.
Hledali jsme řešení pro současné potřeby pro-

vozu Zámeckého návrší, a proto jsme se roz-
hodli oslovit SŠUP v Ústí nad Orlicí, kde se stu-
denti věnují přípravě v oboru Interiérový design.
Spolupráce se školou se ukázala jako velmi in-
spirativní. Mladí návrháři měli možnost prostory
knihovny i celého pivovaru navštívit, nasát
atmosféru a seznámit se s interiérovými řeše-
ními Josefa Pleskota. Na základě našich poža-
davků vypracovali v rámci svých klauzurních
prací celkem 12 návrhů. I přes to, že žádný
z nich nebude zřejmě doslovně realizován, při-
nesla prezentace klauzur velkou řadu zajíma-
vých a kreativních řešení, za které jsme
na Zámeckém návrší velmi vděční. I proto jsme
se rozhodli realizovat výstavu studentských
prací přímo v místě, kterého se návrhy týkají.
Přijďte se podívat na rozmanité možnosti inte-
riérového designu, možná najdete inspiraci i pro
vlastní domov.
Výstava potrvá od čtvrtka 29. 9. do neděle 3. 10.
2022. Přístup do knihovny je přes dvorek zá-
meckého pivovaru (vedle IC). Jste srdečně zváni.

Helena Marie Hendrych

90. výročí otevření 
Husova sboru v Litomyšli

Řádková inzerce
Koupím gramof. LP desky do archivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti. Děkuji. T: 724 229 292,
E: Fiat1955@seznam.cz • Koupím staré pohled-
nice, bankovky, vyznamenání, militaria, filmové
plakáty apod. T. 608 420 808. • Přenechám fle-
xibilní lepidlo C2TES1 k lepení obkladů a dlažby.
Nejmenší balení v obchodě je 25 kg, vše jsme
nespotřebovali. T. 607 744 568. Prodám málo
používané vybavení pro začínajícího rybáře.
Cena dohodou. T. 728 609 642. • Prodám nový
světlý konferenční stolek za 1000 Kč dřevo,
krásný kočárek na panenku + plyšové hračky
za 350 Kč, krabici knih za 500 Kč. T. 739307646
• Koupím do sbírky staré kabelky vyšívané, go-
belínové, alpaka, stříbrnou pudřenku, staré
brože či vějíř. T. 739307646

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 10. 9. MUDr. Šíchová
Ne 11. 9. MUDr. Švábová
So 17. 9. MUDr. Filová
Ne 18. 9. MUDr. Hájková
So 24. 9. MUDr. Kopecká
Ne 25. 9. MUDr. Mareš
St 28. 9. MUDr. Filová
So 1. 10. MUDr. Papoušková
Ne 2. 10. MUDr. Pešková
So 8. 10. MUDr. Pilařová
Ne 9. 10. MUDr. Sadílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 10. 9. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 11. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 17. 9. U Slunce, 461 612 678
Ne 18. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 24. 9. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 25. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
St 28. 9. Sanatio, 461 311 909
So 1. 10. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 2. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 8. 10. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 9. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
10. – 11. 9.MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
17. – 18. 9. MUDr., MBA Feltlová Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
24. – 25. 9. MDDr. Kašpar Miroslav
Polička, Růžová 195, 775 724 524
28. 9. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, 775 724 524
1. – 2. 10. Lékař stom. Kononenko Oleksandr
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
8. – 9. 10. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, 461 724 369
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Letní dětský tábor s Jiskrou – letos již 22. rok
TJ Jiskra Litomyšl vedle spor-
tovní činnosti  oddílů a pro-
vozu turistické ubytovny
ve Vranicích  pořádá  tradiční
letní dětské tábory.  Ty první
byly  ve Vranicích - stanové
a později v budovách areálu.
Nové pojetí letních táborů se
datuje k roku 2000, tehdy
vznikla úžasná parta mla-
dých nadšených vedoucích
a od té doby pravidelně vy-
jíždíme poznávat nová místa
země – vzpomínáme na Je-
třichovice v Českém Švýcar-
sku v letech 2000 a 2001,
na tábor u Bystřice nad Pernštejnem, odkud
nás již 5. den konání vyhnala velká povodeň
2002. Úžasné zážitky máme z táborů na Slu-
nečné u Rýmařova, z Říček, z Deštného, z Chlu-
mětína na Vysočině, z Vižňova u Broumova,
z penzionu U Kačáka v Bedřichově v Jizerských
horách, ze Zahradiště u Žďáru nad Sázavou,
ze Svákova u Soběslavi a letošního tábora z Ma-
řenic u Cvikova.
Během pobytů na táborech jsme zažili povo-
deň, deštivé dny i únavná vedra, nevyhnuly se
nám menší  i větší úrazy, zaznamenali jsem
dobré sportovní výkony na hřištích, v bazé-
nech či na cyklovýletech. Nezapomenutelné
zážitky máme z nočních her, z tanečních ve-
čerů a táboráků, z výstupů na vrcholy hor nebo
na rozhledny, z návštěv ligových fotbalových
i hokejových přípravných utkání, z raftování
nebo slaňování.  V rámci celotáborových her

jsme se sžili  s postavami ze známých filmů,
knih a pohádek, potkali jsme se s UFOny,  ces-
tovali jsme po světadílech, byli jsme v pravěku,
ve Stínadlech, mezi indiány, rytíři, loupežníky,
vojáky, námořníky a kouzelníky,  na zemi
i ve vesmíru, na Madagaskaru, ve filmových
studiích, v pevnosti Boyard, mezi Hobbity
a letos v Narnii.  Tam všude a vždy se podařilo
vytvořit vynikající kolektiv dětí s vedoucími.
Z mnoha našich táborníků jsou dnes noví od-
díloví vedoucí nebo  rodiče posílající  své děti
na tábory s Jiskrou.  Z bývalých účastníků tá-
borů máme i několik šťastných manželství
a déletrvajících vztahů… Z letošního tábora
v Mařenicích jsme se  před několika dny vrátili
stejně jako každý rok unavení, ale spokojení.
Počasí nám přálo (někdy až moc), během tá-
bora jsme navštívili koupaliště a hrad Sloup
v Čechách,  poznávali jsme krásy  Lužických

hor, hráli nespočetné množství různých her,
sportovali, tancovali, hráli divadlo, ..  Zážitkem
pro mnohé byla návštěva místního kostela
s malým varhanním koncertem a možností
„zahrát si na varhany“ a hlavně: procházeli
jsme  tajemnou skříní  a prožívali dobrodruž-
ství v Narnii. Velké poděkování za 10 krásných
dnů patří vedoucím, instruktorům, zdravotnici,
vynikající kuchyni a hlavně úžasným dětem,
které vytvořili kolektiv větších  s menšími
a jedním  mrňouskem. A jestliže někdy večer
ukápla slzička při stýskání po rodičích – i toto
přeci  k táborům patří…..  Děkujeme za finanční
podporu od Pardubického kraje,  panu Rojarovi
za dopravu.  A já osobně ještě jednou děkuji
kolektivu dospěláků – byli jste opět super. 

Dana Kmošková, 
hlavní vedoucí tábora v Mařenicích, 

foto: T. Candrák

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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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 

Litomyšl zachvátila šachová horečka
Jak je známá Litomyšl? Především jako rodiště
Bedřicha Smetany a prestižním festivalem
vážné hudby Smetanova Litomyšl. Jde o město,
které doslova žije kulturou a sportem. K jeho
tradici odedávna patří i královská hra totiž
šachy. Šachisté z místního klubu se dnes věnují
přípravě dalších generací na základních a střed-
ních školách. Nyní vznikl nový a záslužný pro-
jekt, který v České republice nemá příliš obdoby.
Litomyšl: Poslední červnový a červencový ví-
kend patřily v Litomyšli doslova šachové ho-
rečce, protože v Mariánské ulici uspořádali
organizátoři dva turnaje v bleskovém šachu.
A co že je bleskový šach, který se také nazývá
blitz? Dohromady je k dispozici 10 minut, kdy
každý z hráčů má 5. Hra je nesmírně dynamická,
rychlá, není v ní nouze o prudké zvraty a nepře-
dvídatelné situace. V bleskovkách stačí udělat
jednu chybu a skvělý hráč podlehne o mnoho
slabšímu. Tyto rychlé hry mají své nesporné
kouzlo a dobře se na ně dívá, protože jsou
opravdu záživné. Každý z hráčů musí perfektně
hospodařit s časem, mít bryskní koncentraci
a nenechat se rozhodit krátkým časovým úse-
kem. Na první ročník šachového turnaje přišlo
14 šachistů různé výkonnosti a s odlišnými zku-
šenostmi, aby poměřili své síly v této gentle-
manské hře s jasnými pravidly. Takovou účast
hned zkraje nikdo opravdu nečekal. Turnaj byl
o to výjimečnější, že se hrál na nově vybudova-
ných šachových stolcích, které vznikly za pod-
pory města Litomyšl. Na druhý turnaj už
dorazilo 20 hráčů a někteří byli i ze vzdálených
měst, protože organizační tým propaguje turnaj
také na sociálních sítích.

Jak nápad vznikl? 
Strůjcem myšlenky vybudovat venkovní zázemí
pro šachisty je Vlastimil Pešina, který svého
času reprezentoval místní šachový klub:
„Hodně jsem cestoval po světě a inspirovalo mě
dost věcí. Vždy jsem byl vášnivým šachistou.
V Litomyšli jsem chtěl vybudovat šachové
stolky. Poměrně dlouho trvalo, než jsme našli
vhodné místo. Nachází se v Mariánské ulici.
V současnosti máme dva pod širým nebem.“
Do budoucna chce strůjce projektu vybudovat

další tři stolky. „Náš první turnaj byl naprosto
perfektní událostí. Sešlo se tam mnoho lidí. Byla
tam neskutečně pozitivní atmosféra. Šachy
beru jako společenskou událost. Když zrovna
nemáme turnaj, pořád tam někdo sedí a hraje,“
přiznal Pešina. Do konce roku chtějí organizá-
toři uspořádat ještě několik turnajů. Ten další
bude 4. září 2022. Nespornou výhodou šacho-
vých stolků je i přilehlý stánek s občerstvením,
kde hráči mohou načerpat energii. „Projekt se
mi velice líbí. V šachu jsem sice začátečník, ale
rád si zahraju. Baví mě, že tahle hra má schop-
nost ještě více oživit Mariánskou ulici,“ pochva-
loval si provozovatel občerstvení Jiří Fišer. 

Kam vás šachy dostanou?
Litomyšl se zařadila po boku metropolí, kde jsou
šachové stolky zcela běžnou součástí parků
a odpočinkových stanovišť. Kdo z vás někdy ne-
viděl v televizních obrazovkách záběry z New
Yorského Central parku? Tam se schází šachisté
různých úrovní od naprosté špičky až po nad-
šené amatéry. Venkovní zázemí pro šachovou
hru je v mnoha městech tedy naprosto stan-
dardní součástí městského urbanismu. 

Proč se věnovat šachu?
Odpověď se nabízí. Šachy jsou společenskou
událostí. Mluví univerzálním jazykem. Můžete
přijet do zahraničí a náhodou najít šachový bar.
Cizí jazyk umíte třeba lámaně, ale na úrovni ša-
chové hry padají všechny společenské bariéry.
Tato gentlemanská hra procvičuje kombinační
myšlení, posiluje soustředěnost a v její teorii je

nemálo kapitol o strategickém nazírání a taktic-
kých východiscích. Jsou země, kde šachy patří
k běžné součásti povinné školní docházky, pro-
tože podporují analytické a abstraktní myšlení,
které se hodí i v životě mimo šachovnici. Také
jde o jednu z mála her, kde dítě může porazit
dospělého. A kam vás šachy dostanou? Procvi-
číte pružnost svého uvažování a naučíte se
dívat s nadhledem, protože každou partii, kte-
rou chcete vyhrát, musíte vidět komplexně. 

Útržky z šachové horečky
V období studené války svět doslova zachvátila
šachová horečka. V té době hrál největší ša-
chista všech dob Robert Fischer z USA zápasy
o mistrovský titul světa proti ruskému šampi-
onovi Borisi Spasskému. Celý svět pohltila
mistrovská klání. Z šachu se stal nástroj poli-
tické moci. Svět tenkrát žil šachovou hrou
a všude se mluvilo o zápase dvou šachových ti-
tánů. Šachy už od té doby nikdy netěšily takové
přízni publika, nicméně hrají se s velkou oblibou
po celém světě. 

Další stolky na obzoru? 
V současnosti zakladatel projektu shání fi-
nanční prostředky na vybudování dalších tří
stolků. Chce, aby šachisté z řad turistů, kteří při-
jedou do města, ale i ti hrající turnaj měli odpo-
vídající zázemí. „Odehráli jsme dva dynamické
turnaje se skvělou účastí hráčů a kolemjdou-
cích. V pořádání dalších bleskovek pod širým
nebem vidím velké možnosti do budoucna. Ne-
hledě na to, že i když zrovna nehrajeme o ofici-
ální umístění, místní hráči k našim šachovým
stolkům chodí a trénují,“ uzavřel Pešina. 

Přijďte si zahrát
Chcete si zahrát na dalším, už třetím turnaji
v bleskovém šachu? Určitě se stavte v neděli 4.
září od 9.30 hodin do Mariánské ulice. Šachisté
z řad amatérů i klubových hráčů budou blitzat
celý den. Vítáni jsou všichni. Třeba jen projděte,
abyste nasáli atmosféru, která rozhodně stojí
za to.

Jan Odstrčil

Volejbalová mládež se chystá
na novou sezónu
Již dvanáct let se v srpnovém termínu vydávají
mladí volejbalisté na tréninkové soustředění do
sportovního areálu v Dolní Čermné. Zde mají 
k dispozici antukové kurty, hřiště na beachvo-
lejbal, volejbalové hřiště s umělým povrchem 
a mnoho možností k fyzické přípravě.
Téměř padesát hráček a hráčů zde našli proto

ideální podmínky k tréninku i k utužování kama-
rádských vztahů, což samozřejmě ke kolektiv-
ním sportům patří. Jelikož nám i počasí přálo,
splnili jsme všechny tréninkové cíle a těšíme se
na novou sezónu.

Fiala Břetislav, předseda VK Litomyšl
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5. ročník Vzpomínkové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy
Dva roky utekly jako voda a Veterán klub Lito-
myšl opět uspořádal svoji pravidelně opakující
se akci, Vzpomínkovou jízdu na Elišku a Čeňka
Junkovy na zámku v Litomyšli. Letošní ročník
proběhl v termínu 5. - 7. 8. 2022. Pro všechny
účastníky i veřejnost byl jako v minulém ročníku
připraven dvoudenní program. Již od pátečního
poledne se na zámecké návrší začala sjíždět
historická vozidla. A že jich letos dorazil re-
kordní počet! Celkem bylo přihlášeno 75 histo-
rických vozidel a 23 motocyklů. Bylo se tedy
jistě na co dívat. Zastoupeny byly značky jak
československé, tak zahraniční výroby. Za
zmínku samozřejmě stojí 4 vozy Bugatti, s nimiž
manželé Junkovi závodili.  
Na páteční večer byla po úspěchu z minulého
ročníku nachystána večerní vyjížďka Litomyšlí,
která vzbudila u veřejnosti značný ohlas. Velký
dík patří strážníkům Městské policie Litomyšl
za hladký průjezd městem. V sobotu ráno se
i přes nepřízeň počasí jednotlivé posádky vy-
daly na zhruba 100 km dlouhou vyjížďku Pardu-
bickým krajem. První etapa vedla přes Čistou
a Trstěnice do Květné, kde bylo pro posádky na-
chystáno malé občerstvení z produkce místní
Květné Zahrady, z.ú. Dále vozidla pokračovala
směr Polička, Široký Důl a Poříčí u Litomyšle
na zámek v Nových Hradech. Všechna histo-
rická vozidla byla zaparkována v areálu zámku
a veřejnost měla znovu možnost si necelou

stovku vozidel prohlédnout zblízka. Velký dík
patří manželům Kučerovým za poskytnutí zá-
zemí a umocnění atmosféry při spojení výstavy
historických vozidel s krásně opraveným zám-
kem a přilehlým parkem. Po zhruba dvou hodi-
nách se posádky vydaly do druhé etapy směr
Zderaz a Perálec až do Hamzovy odborné lé-
čebny v Luži. Stroje byly zaparkovány v areálu
léčebny a veřejnost měla možnost prohlédnutí
jednotlivých detailů vozidel, případně dobově
oblečených posádek. K vidění také byla scénka

Četnické pátrací stanice Pardubice. Znovu se
sluší poděkovat vedení a zaměstnancům lé-
čebny za možnost uskutečnění zastávky. Po-
slední etapa dlouhá necelých 20 km vedla přes
Leštinu a Morašice zpět na zámek v Litomyšli.
Od 16 hod. zde byla na prvním nádvoří připra-
vena dobová módní přehlídka a poslední šance
zhlédnutí jednotlivých exponátů vyrobených
převážně do roku 1948. 
Veterán klub Litomyšl tímto děkuje všem svým
partnerům a sponzorům, bez kterých by se ta-
kováto akce nemohla uskutečnit. Velké díky
také patří Pardubickému kraji a městu Litomyšl
včele se Státním zámkem Litomyšl. 
Poslední a zároveň největší poděkování patří
rodině Junkových, hlavně Ing. Vladimíru Junkovi,
synu Elišky Junkové, čestnému členu Veterán
klubu Litomyšl, který se výraznou měrou podílel
na formování předchozích čtyř ročníků Vzpo-
mínkové jízdy. Letošního 5. ročníku se již ne-
mohl zúčastnit a krátce po Vzpomínkové jízdě
nás v 87 letech navždy opustil. Čest jeho pa-
mátce a Hrom do cesty! Karel Frank

Je to již 20 let, kdy
náš velký kama-
rád a skvělý teni-
sový hráč Martin
Šouta slavil 30.
narozeniny. Tehdy
se zrodila vyni-
kající myšlenka,
uspořádat teni-
sový turnaj čtyř-
her Pink Panther’s
cup 2002. Za-
tímco Martinovi
od té doby přibylo
pár šedin, tak
tento famózní tenisový turnaj Pink Panther’s
cup letos slaví krásných 20 let. Turnaj se usku-
teční 17. 9. 2022 na tenisových kurtech v Líbán-
kách. Slavnostní losování začne v 9.00h
a pochopitelně všichni jste srdečně zváni, jako
hráči anebo fandící diváci. Občerstvení je zajiš-
těno po celý den a organizátoři této akce se
na vás těší, protože letos to bude opravdu
„VELKÝ“!

Stanislav Brůna, Radek Kmošek

Pink Panther
slaví 20

Hledáme paní na úklid 
domu v Litomyšli
Úklid by probíhal každý všední den
dopoledne v rozsahu cca 4 hodin, 
domluva je možná.
V případě zájmu o celý pracovní 
úvazek, můžeme nabídnout 
doplňkový úklid firemních prostor.
Bližší informace na tel. 771 258 499
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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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Plavecký klub pořádá nábor
Chceš se naučit plavat? Šance je tady! Plavání
jako ideální kompenzace i základ pro ostatní
sporty.
O zdravotních přínosech plavání nepochybuje
snad vůbec nikdo, patří dokonce mezi jeden
z nejzdravějších sportů vůbec.
Při plavání totiž nejsou nepřirozeně zatěžo-
vány klouby, naopak se při něm zlepšuje práce
s dechem a celková stabilita těla od zad až
po nohy. Je proto vhodné s ním začínat co nej-
dříve. Vybavení plavců neskrývá žádné zálud-
nosti. Každý plavec musí mít vlastní plavky,

plaveckou čepici a plavecké brýle. 
Klub dále poskytuje tréninkové pomůcky, jako
jsou různé nadnášející pásy, destičky a ploutve.
Baví vaše dítě pohyb, je rádo s ostatními dětmi
a chce se naučit něco nového?
Přidejte se k nám! Přihlášky naleznete na strán-
kách www.pklitomysl.cz. Nabízíme poslední
volná místa.
Děkujeme za podporu: městu Litomyšl, AD-
FORS SAINT-GOBAIN, Národní sportovní agen-
tuře. Za PK Litomyšl Karel Jandík

Ohlédnutí za letními tábory PŠ Ráček
Plavecká škola na prázdniny připravila program
a uskutečnila ve dvou termínech týdenní pří-
městský tábor zaměřený na plavání, jízdu
na kole a pobyt v přírodě. Navštívili jsme krás-

nou malou rozhlednu v nedaleké Čisté – Vy-
hlídku U Fajmonovy lípy a jízdárnu na Suché.
Děti si vyzkoušely i triatlon (plavání+ běh+ kolo).
Pro mnohé to byla první zkušenost s touto po-

Pešek úspěšný
na Ironmanovi 
Již mnohokrát jste si mohli nejen v Lilii přečíst
o úspěších triatlonistů z SBR TRI-TEAMu LITO-
MYŠL. Dosud asi největší úspěch zaznamenal
jejich nejmladší člen Pavel Pešek. Dne 7. srpna
se spolu s Romanem Pittnerem zúčastnili dlou-
hého triatlonu v Polsku IRONMAN Gdynia (pla-
vání 3,8 km | cyklistika 180 km | běh 42,2 km)
a právě Peškovi se podařilo zajet životní
úspěch. Celkově skončil jedenáctý a ve věkové
kategorii třicátníků obsadil stříbrnou pozici a to
ho kvalifikovalo na mistrovství světa v dlouhém
triatlonu v Koně na Havaji.
Účast na Havaji s sebou nese nemalé finanční
náležitosti, které jdou zcela na vrub závodníka,
proto Pavel Pešek rozjel příspěvkovou kampaň
na serveru hithit.cz pod názvem “Ironman Ha-
waii | podpoř můj start na mistrovství světa”,
kde si můžete vybrat dárek, přispět a umožnit
tak Pavlovi start na tomto světovém šampi-
onátu a reprezentovat naše město a Českou re-
publiku. Text a foto: Roman Pittner

Seminář Krav Maga 
Seminář pro ženy ZDARMA: Použití pepřového
spreje
- manipulace a použití slzotvorného prostředku
- základy sebeobrany
Seminář je vhodný pro každého bez ohledu
na věk a fyzickou kondici. 
Kdy? 12. 9. 2022 od 19 do 21 hod.
Kde? Tělocvična Veselka Litomyšl
Přihlásit se můžete na: krav-maga.lit@email.cz
nebo na tel. +420 739 584 548

Radek Hanzlík

Sportovní přípravka pro malé 
baskeťáky již od 5 let
Pokud vaše děti baví pohyb a chcete, aby dělaly
dynamický kolektivní sport, pak vás bude určitě
zajímat, že basketbalový klub ADFORS Basket
Litomyšl stále přijímá nové členy – chlapce 
i dívky ve věku od 5 do 11 let.
Děti ve věku 5–9 let: Ve spolupráci se SVČ Li-
tomyšl bude i v letošním školním roce pokračo-
vat sportovní přípravka, která je zaměřena
především na rozvoj pohybových schopností 
a obratnosti dítěte. Na trénincích věnujeme do-
statek času různým hrám a soutěžím, protože
sport by měl děti především bavit a zaujmout –
a o to se v maximální možné míře snažíme. Děti
ve věku 5–7 let (ročníky 2015–2017) trénují
každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 v tělocvičně
2. ZŠ U Školek (červená). Děti ve věku 7–9 let

(ročníky 2013–2015) trénují každý čtvrtek od
15.30 do 17.00 v městské sportovní hale. 
Děti ve věku 9–11 let (ročníky 2011–2013): Pro
starší holky a kluky je připraveno družstvo nej-
mladšího minižactva, které již hraje krajskou
soutěž. Děti trénují ve středu od 16.00 do 17.30
v hale Jiskra u koupaliště a ve čtvrtek od 15.30
do 17.00 v městské sportovní hale.
Pokud nevíte, zda by vašeho syna nebo dceru
basketbal bavil, tak není nic snazšího, než si 
v průběhu září zkusit u nás zcela nezávazně za-
trénovat a pak se rozhodnout.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
na tel. čísle 602 33 55 13. Těšíme se na nové ba-
skeťáky a nové baskeťačky.

Martin Šorf a Josef Štefl

měrně náročnou kombinací, ale všechny děti si
zaslouží pochvalu, neboť zvládly závod na vý-
bornou. Krásným zážitkem pro děti bylo i odpo-
ledne na fotbalgolfu, tímto patří velký dík všem,
kteří nám umožnili krásné přírodní hřiště
na Černé hoře navštívit a zahrát si. Strávili jsme
též hezké pozdní odpoledne u ohniště na plo-
várně, a to nejen s dětmi, ale i jejich sourozenci
a rodiči. Děti se vydováděly na sportovních
atrakcích a s rodiči jsme měli příležitost se po-
dělit o naše hezké táborové zážitky. Tímto by-
chom zároveň rádi poděkovali městu Litomyšl,
Městským službám Litomyšl s.r.o. a vedení ba-
zénu za sportovní zázemí, podporu ve formě
drobných dárků pro děti a sladkostí od firmy
Nopek, a.s. Děkujeme též p. Tondovi Hurychovi,
který dětem zkontroloval všechna kola a po-
mohl nám tak zajistit nezbytnou bezpečnost
na cyklo vyjížďkách. Za chutné obědy děkujeme
personálu školní jídelny VOŠ a SPGŠ na Stra-
kovské ulici, děti si často i přidávaly. Počasí nám
přálo. Oba tábory považujeme díky skvělým
dětem za velmi vydařené.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl
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Atletické okénko
Měsíc srpen byl ve znamení oslav 100.výročí at-
letiky v Litomyšli, na stadionu se setkaly gene-
race současných i bývalých atletů i atletek,
každý si našel mezi přítomnými své vrstevníky
a kamarády, mnozí bydlí v Litomyšli a jejím okolí
a na jejich atletickou minulost jsme již zapom-
něli, další přijeli ze všech koutů naší republiky,
našli si čas i ze zahraničí. Mnozí kromě vzpomí-
nek přivezli i fotografie a konfrontovali je s fo-
tografiemi vystavenými na tribuně. Většina
účastníků setkání si zakoupila výjimečnou pub-
likaci vydanou k výročí i krásnou pamětní me-
daili. Zvláštní pozornost byla věnována bývalým
i současným reprezentantům, účastníkům
olympijských her, mistrovství světa a Evropy
z řad odchovanců našeho oddílu. Rádi jsme uví-
tali jako hosty legendy našeho sportu, ale i bý-
valé a současné představitele města.
V odpolední části oslav proběhly atletické zá-
vody v rámci tradiční Velké ceny města a me-
moriálů.
Nejlepším dárkem k oslavě bylo vítězství druž-
stva mužů v druholigové soutěži. Poslední kolo
se uskutečnilo v Litomyšli 20. srpna a v tomto
utkání družstvo Litomyšle potvrdilo své vítěz-
ství, i když chyběla řada bodujících závodníků.
Větší prostor dostali tedy mladí a nezklamali.
Pořadí:
1. Litomyšl 2. Trutnov 3. Olymp Praha B, AC Par-
dubice, Hvězda Pardubice, Ústí n/Orl., N. Město
n/Met., Čáslav. Své disciplíny vyhráli - P. Baar
(110 m př.); T. Kozák (koule); V. Kozák (oštěp); M.
Vilček (kladivo). Vítězství opravňuje družstvo
bojovat v kvalifikaci o 1. ligu, v prvoligové sou-
těži jsme několik let již působili a máme tedy ur-
čité zkušenosti, soutěž by byla samozřejmě
náročnější výkonnostně a finančně, kvalifikační
víceutkání bude patrně pořádáno Spartou
Praha nebo Mladou Boleslaví.
Slavnou historii litomyšlské atletiky si můžeme
ještě připomenout v expozici muzea, která bude
zahájena vernisáží 17. září.
Kromě mužů ještě soutěžili dorostenci hostující
za Ústí (Tringela 3. na 200 a 5. na 100 m), A. Ku-
bíček (5. výška), junior Jirout za AC Pardubice byl
2. v oštěpu a 3.v kouli a disku), závodů v Pardu-
bicích se zúčastnily i naše juniorky: Suchánková
byla 2. (1500), Kladivová 3. (oštěp), žákyně No-
váková vyhrála disk.
Celé září budou závodit především žákovská
družstva, u nás v Litomyšli se uskuteční finále
družstev mladšího žactva (25. 9.), poslední ví-
kend v srpnu se koná v Litomyšli víceboj vete-
ránů. Petr Jonáš

Motokrosaři Orionu Racing vybojovali medaile na Slovensku
Za krásného počasí viděli diváci (8. srpna) finá-
lový závod 5dílného slovenského šampionátu
v Šenkvici u Pezinku. Na rychlé dráze plné
skoků a lavic se zde v dobrém světle představili
i závodníci litomyšlského týmu Orion Racing.
A to především v nejsilnější kubatuře MX Open
měl Orion velký trumf v podobě letošní nové
slovenské posily týmu – Pavlu Repčákovi. Ten
vyhrál s přehledem první jízdu, v té následující
také vedl celé startovní pole, ale později upadl
a dojel třetí. Celkově v Šenkvici tedy obsadil
druhé místo za vítězným Martinem Krčem
(Osička MX Team). Z titulu na Slovensku se ale
raduje nakonec český borec Krč (222 bodů),
druhý je Slovák Šimon Jošt (Osička MX, 211 b.)
a bronz putuje do Orionu zásluhou Repčáka
(209 b.). Závodící legenda Petr Bartoš zde ne-

skutečně zabojoval, když skončil mezi daleko
mladšími jezdci celkově čtvrtý – v mistrovství
potom zaujal sedmou pozici. Petra může mrzet,

Cesta „malého“ bojovníka
Litomyšlský oddíl karate přijímá v září do svých
řad nové členy. Jsou vítáni zájemci každého
věku - od dětí až po dospělé. Pro nejmenší děti
ve věku od 6 do 8 a od 9 do 11 let je letos poprvé
připraven speciální pohybový program nazvaný
Cesta malého bojovníka. Cesta malého bojov-
níka uvede děti zábavnou formou do světa
pohybu a sportu. Formou skupinových her
a různých průpravných cvičení budou děti roz-
víjet své pohybové a motorické schopnosti. Děti
se také naučí základům bojového umění karate
a etice, která upevňuje v dětech kázeň a naučí
je vážit si svých přátel i soupeřů. Karate zatě-
žuje celé tělo rovnoměrně a nepřetěžuje jen ně-
které partie. Cesta malého bojovníka pomůže
usměrnit přebytečnou energii dětí a umožní jim
se pod odborným dohledem vybít například
do boxovacího pytle. 
Děti budou v rámci Cesty malého bojovníka
procvičovat nejenom své tělo, ale poznají také
nové kamarády, se kterými budou cvičit, běhat
a soutěžit. Budou se jeden od druhého učit
a komunikovat spolu v reálném světě bez pří-
tomnosti počítačů, mobilů nebo facebooku.

Pro děti starší 12 let a dospělé zajímající se o ka-
rate připravil litomyšlský oddíl tréninky pro
začátečníky, kde budou cvičenci postupně po-
znávat tajemství tohoto okinawského bojového
umění. Ze začátku se budou učit především zá-
kladní techniky a na konci prvního roku je čeká
zkouška na bílý pás. Po ovládnutí základních
technik se budou cvičenci učit i složitější tech-
niky a kombinace. Zároveň se naučí aplikaci
technik v reálné sebeobraně.
Pokud chcete sami začít cvičit karate nebo
chcete dát své dítě na Cestu malého bojovníka,
přijďte kdykoliv v průběhu celého září v pondělí
a středu od 15.30 hod. do sportovní haly Jiskra
Litomyšl u zimního stadionu, vchod pro diváky
malý sál, nebo středa pátek 17.30 hod. 2. ZŠ
ulice U školek (červená škola). Zde se dozvíte
časy tréninků jednotlivých skupin a trenéři zod-
poví jakékoliv vaše dotazy. Více se dozvíte
www.karate-litomysl.cz nebo FB shotokan ka-
ratedo Litomysl. Nebojte se za námi přijít nebo
zavolat pro více informací. Petr Janda tel.
732 163 054

Jiří Smékal

že kvůli zranění zad nestartoval v jednom pod-
niku.
Radost nám udělal ve veteránech další sloven-
ský motokrosař jedoucí v našich barvách Ivan
Černý, který po nemoci dojel v Šenkvici celkově
druhý, ale co je podstatné, že Ivan udržel svůj
náskok před svými soupeři a zaslouženě se
tady mohl radovat z titulu se svými příznivci.

Petr Kovář, Manažer Orion Racing Team

Začíná florbalová sezóna
Florbalová sezóna 2022/2023 je za dveřmi
a florbalisté Litomyšle vstupují do své patnácté
sezóny. Do letošního ročníku se nám podařilo
přihlásit plnou strukturu. Od nejmladších dětí
v přípravce a elévech přes mladší a starší žáky,
dorostence a juniory až po dva týmy mužů.
Jako první se na domácí palubovce představí
mužské áčko, které se 10. 9. utká se Skutčí. Áčko

nastupuje již několikátou sezónu v divizi. Letos
mají posílený a široký kádr s ambicemi bojovat
o ty nejlepší příčky.
Své domácí zápasy sehraje v září doma i béčko
a to 25. 9.  proti Slatiňanům a Přelouči. Mládež-
nickým týmům začíná sezóna až říjnu.

Tomáš Doubek


