
Velký úspěch Městské galerie 
v soutěži Gloria musaealis

Bezpečnější provoz strojovny
na zimním stadionu
V květnu se začalo s rekonstrukcí strojírny zim-
ního stadionu. Projekt za 11,5 milionu korun má
vyřešit neekologický provoz tohoto zařízení.
Zastaralá technologie chlazení byla pro dnešní
dobu neefektivní a bylo nutné do ní používat
velké množství nebezpečného čpavku jako
chladiva. 
Díky kompletní rekonstrukci vybavení a staveb-
ním úpravám dojde k výraznému snížení amo-
niaku, z bezmála půl tuny na maximálně 100
kilogramů. Tím dojde nejenom k efektivnějšímu
provozu, ale hlavně eliminaci případného rizika
pro občany a životní prostředí. Fungování stro-

jovny bude také tišší díky odhlučnění. V rámci
modernizace dojde k celkové rekonstrukci tech-
nologického vybavení výroby ledu ve strojovně
chlazení včetně souvisejících stavebních úprav,
to se ovšem netýká rekonstrukce ledové plochy
zimního stadionu, mantinelů, osvětlení plochy
a tribun a podobně, protože tato část byla zre-
konstruována již v předchozích letech v rámci
jiného projektu.
Státní fond životního prostředí poskytne na
projekt dotaci ve výši 3,14 milionu korun, dělníci
by vše měli stihnout dokončit do konce srpna
letošního roku. -mv-

V kategorii Muzejní výstava roku 2018 bylo
v konkurenci 39 projektů k slavnostnímu vy-
hlášení nominováno šest těch nejlepších. K vý-
stavním projektům z Galerie výtvarného umění
v Ostravě, Muzea umění Olomouc, Západočes-
ké galerie v Plzni, Západočeského muzea
v Plzni a Národní galerie v Praze byla přiřazena
i Městská galerie Litomyšl se svou výstavou Já
jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jed-
noho moderního intelektuála. A právě výstava

Městské galerie Litomyšl získala v konkurenci
prestižních muzejních institucí skvělé 3. místo.
Dle mínění odborné komise byla „významným
vkladem do aktuální diskuze o kontroverzní
osobě muzikologa, historika a politika Zdeňka
Nejedlého. Projekt reagoval na opakující se
vlny emocí kolem jeho sochy, která byla roku
1978 umístěna v Litomyšli. Cílem bylo předsta-
vit prostřednictvím různých médií jeho život
i rozporuplné působení. Projekt doplňoval také

Otisky
duchovního
dědictví 
Pod tímto názvem se budou až do podzimu
letošního roku konat nejrůznější akce.
Půjde o doprovodný program reprezenta-
tivní výstavy In monte Oliveti, představující
knižní kulturu jednoty bratrské v 16. století.
Litomyšlská ekuména ve spolupráci s měs-
tem, regionálním muzeem a řadou dalších
institucí pořádá řadu besed, koncertů eku-
menických bohoslužeb či přednášek. Do-
provodné programy vyvrcholí, stejně jako
výstava samotná, druhý víkend v září, kdy
proběhne v Litomyšli Národní zahájení Dnů
evropského dědictví. Starostové historic-
kých měst, kulturní veřejnost i návštěvníci
tak budou moci oslavit nejen 20. výročí zá-
pisu zámeckého areálu na Seznam
UNESCO, ale i obrovské duchovní dědictví,
které nám zde zanechali naši předkové.
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Likvidace pneumatik
na Pohodlí

Ohlédnutí za Cestou
vzájemného porozumění 1753 Smetanova výtvarná 

Litomyšl

Ve čtvrtek 16. května se ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, u příležitosti Mezinárod-
ního dne muzeí, uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis 2018. Do již XVII. ročníku této prestižní soutěže, pořádané Ministerstvem kultury
ČR, Asociací muzeí a galerií ČR a Českým výborem ICOM, se přihlásilo 58 muzeí a galerií z celé
České republiky s celkem 93 projekty.

pohled na Nejedlého ve výtvarném umění.“
Tento mimořádný úspěch nepřísluší jen pracov-
níkům Městské galerie Litomyšl, ale i kolegům
historikům z přizvaných institucí: paní Haně Ká-
bové z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR,
panu Jiřímu Křesťanovi z Národního archivu,
panu Martinu Boštíkovi z Regionálního muzea
v Litomyšli, dále pak panu Václavu Nájemníkovi
a paní Marcele Boštíkové. Na doprovodných ak-
tivitách k výstavě s galerií intenzivně spolupra-
covali kolegové ze Smetanova domu a Základní
školy Litomyšl, Zámecká ulice. Morální a odbor-
nou autoritou byl týmu pan Milan Skřivánek, vý-
znamný litomyšlský archivář a historik.
Projekt by nemohl v tak malé instituci vzniknout
bez velkorysé podpory Ministerstva kultury ČR,
přispění Pardubického kraje a pomoci sponzorů:
firem ARS Litomyšl a DUKOR Litomyšl,
RNDr. Marie Kárské a MUDr. Vladimíra Olivy.
Největší dík však patří tehdejšímu starostovi Li-
tomyšle, panu Radomilu Kašparovi, který na
úplném počátku souhlasil s návrhem a koncepcí
výstavy ředitelky galerie Dany Schlaichertové,
a to přes  kontroverznost tématu, a také jako
zástupce zřizovatele povolil realizaci výstavy
„muzejního“ typu v galerii města.
Za Městskou galerii Litomyšl Stanislav Vosyka

foto František Renza
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-

štního užívání veřejného prostranství v prostoru
Smetanova nám. – horní část ve dne 14. 9. 2019
za účelem konání společenské akce „Beetle
sraz" – sraz vlastníků a příznivců osobních vo-
zidel Volkswagen Brouk. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru ulice Rektora
Stříteského před čp. 188 o velikosti 18 m2 v ob-
dobí od 1. 7. do 31. 8. 2019 za účelem umístění
zařízení staveniště – stavba lešení. 

RaM schvaluje zahraniční služební cestu do
Rakouska v termínu 27. – 29. 5. 2019 za účelem
inspirace architektonických řešení veřejných
prostranství. Cesta je pořádána ve spolupráci
s arch. Aicherem a zúčastní se jí D. Brýdl, A. Do-
koupil, arch. Burian a arch. Vydrová. 

RaM souhlasí s uzavřením Městské knihovny
Litomyšl od 1. 8. do 31. 8. 2019 z důvodu revize
knižního fondu. 

RaM souhlasí s podáním projektové žádosti
„Strategický rozvoj – Litomyšl“ do Operačního
programu Zaměstnanost. Max. výše dotace
může dosáhnout 95% ze způsobilých výdajů
akce. 

RaM s seznámila s předloženými nabídkami
na pronájmem místnosti č. 2 o podlahové ploše
29,8 m2 v I.NP budovy č.p. 133, která je součástí
st. p. č. 5/2 v katastrálním území Záhraď (zá-
mecký pivovar), a souhlasí s opětovným zveřej-
něním na delší časové období. 

RaM souhlasí s podáním žádosti o grant
z Norských fondů na realizaci projektu „Dům
U Rytířů, Litomyšl“. Předmětem projektu je sta-
vební obnova tohoto domu. Max. výše grantu

může být až 85% ze způsobilých výdajů. Max.
výše grantu je 1,5 mil. EUR. 

RaM souhlasí s přijetím účelových dotací od
Pardubického kraje: Toulovcovy prázdninové
pátky – částka 15 tis. Kč, konference Současnost
a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.
století – částka 20 tis. Kč a pro Základní školu
B. Smetany – ústřední kolo soutěžní přehlídky
ZUŠ ve sborovém zpěvu – částka 20 tis. Kč. 

RaM souhlasí s tím, aby se město Litomyšl
stalo spolupořadatelem Mezinárodního festi-
valu outdoorových filmů 2019

RaM schvaluje text konceptu kroniky města
Litomyšl za rok 2018. 

RaM vzala na vědomí návrhy osadního vý-
boru Kornice k dalšímu postupu ohledně vý-
stavby D35. RaM projednala jednotlivé body
a schválila vyjádření ŘSD.

RaM bere na vědomí zápis z jednání komise
pro vyhodnocení výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Měst-
ská knihovna Litomyšl ze dne 29. dubna 2019
a jmenuje s účinností od 01. 7. 2019 do 30. 6.
2025 Ing. Ivu Pekníkovou na pracovní místo
ředitele  příspěvkové  organizace  Městská
knihovna Litomyšl. 

RaM bere na vědomí zápis z jednání komise
pro vyhodnocení výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Měst-
ská galerie Litomyšl ze dne 16. května 2019
a jmenuje s účinností od 1. 7. 2019 do 30. 6.
2025 Mgr. Martinu Zuzaňákovou na pracovní
místo ředitele příspěvkové organizace Městská
galerie Litomyšl.

Více na www.litomysl.cz

Starosta 
odpovídá
Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi
na témata, která vás zajímají? Své podněty
můžete sdělit redakci Lilie na adresy uvedené
v tiráži na poslední straně tohoto vydání.
Pokud chcete na své otázky znát přímo odpo-
vědi starosty Daniela Brýdla, můžete se na něj
obrátit prostřednictvím Starostovy odpo-
vědny. V minulých týdnech se jej občané ptali
například na:

Návštěva premiéra A. Babiše 
na Gastroslavnostech
Já osobně to vnímám tak, že z titulu své
funkce se s premiérem ČR sejít mám, byť mé
politické názory jsou jiné, ale organizátoři vy-
jádřili velkou obavu o odliv místních sponzorů
a poškození celé akce. Myslím, že pan premiér
nakonec udělal správné rozhodnutí, a na Ga-
stroslavnosti nedorazil. Naprosto s Vámi sou-
hlasím v tom, že naše oblíbené slavnosti by
neměly být zneužity pro předvolební agitaci –
nejenom hnutím ANO, ale i dalšími stranami
kandidujícími do EP. Zároveň jsem považoval
za svou povinnost upozornit, že většina Lito-
myšlanů nepatří mezi voliče ANO a daly se
očekávat různé formy občanských protestů.

Parkování na Komenského náměstí
Jak jsem zjistil, na Komenského náměstí plá-
novalo město zavést cca před 3 roky zpoplat-
něné stání – proběhla úprava nařízení města,
a dokonce i instalace dopravního značení.
Tedy měla tam platit stejná pravidla jako na
Smetanově náměstí. Na základě „petice" oby-
vatel došlo ke změně a bylo od tohoto plánu
upuštěno. Zpoplatněné stání by odstranilo
občanům s trvalým pobytem v této lokalitě
problémy, které uvádíte, a stálo by je to pouze
600,- Kč/rok. Navíc by mohli parkovat neome-
zeně ve všech zpoplatněných zónách jako re-
zidenti.
Asi bychom mohli uspořádat dotazníkovou
akci v této lokalitě, ale pokud většina obyvatel
bude proti navrhovaným změnám, tak nebu-
deme měnit nic a budeme respektovat větši-
nové mínění obyvatel této lokality.

Řepka v blízkosti obytné zástavby
Pokud jde o pole kolem města, tak jako samo-
správa nemáme vliv na to, co se na nich pěstuje.
V některých částech jsme sice majiteli pozemků,
ale neumím si představit, že diktujeme zeměděl-
cům, co na poli mají a co nemají pěstovat – jsme
rádi, že naše pozemky využívají a ty neleží ladem. 
Asi nejlepší by bylo, kdybyste kontaktovala přímo
zemědělce, kteří na poli za Vašimi okny hospodaří
a zkusila se do budoucna domlouvat na tom, aby
přímo zde na těchto pozemcích řepku nepěstovali.
Ale jak jsem pochopil a pamatuji si ze základní
školy, musí se plodiny na poli střídat – takže před-
pokládám, že příští rok/roky tam řepku mít nebu-
dete.

Daniel Brýdl, starosta

Uvedené příspěvky ze Starostovy odpovědny
byly redakčně upraveny a zkráceny. Všechny
příspěvky v původním znění najdete na webu
www.litomysl.cz, součástí rubriky je i formulář
na vkládání nových dotazů. -mv-

Výsledky voleb
do Evropského parlamentu

V Litomyšli zvítězilo hnutí ANO (18,25 %), násle-
dované ODS (17,75 %), KDU-ČSL (13,89 %), Pi-
ráty  (13,53 %) a koalicí TOP+STAN (13,25 %).
Přes jedno procento se dále dostaly SPD
(5,9 %), KSČM (4,53 %), ČSSD (3,78 %) a HLAS
(2,44 %).
Volební účast před pěti lety byla v Litomyšli
22,16 % a zvítězila v nich KDU-ČSL (19,33 %).
Voliči dále hlasovali pro koalici TOP+STAN
(15,65 %), ANO (14,07 %), ČSSD (11,58 %), ODS
(9,77 %), KSČM (6,72 %), Stranu svobodných ob-
čanů (4,57 %), Piráty (4,29 %), Stranu zelených
(3,95 %) a přes jedno procento tehdy získal také
Úsvit přímé demokracie (2,03 %) a Strana zdra-
vého rozumu (1,86 %).
Více informací a statistických údajů najdete na
úřední desce města a webu volby.cz. -mv-

Po pěti letech měli občané členských zemí EU
možnost volit do Evropského parlamentu. Účast
veřejnosti byla ve dnech 24. a 25. května již tra-
dičně nízká, došlo však k dílčímu zlepšení
a k urnám namířilo více lidí než před pěti lety.
Jak se volilo v ČR a Litomyšli?

Květnové volby v ČR do Evropského parlamentu
vyhrálo hnutí ANO s 21,18 % hlasů. Dále se
umístila ODS (14,54 %), Piráti (13,95 %),
TOP+STAN (11,65 %), SPD (9,14 %), KDU-ČSL
(7,24 %) a KSČM (6,94 %). Tyto strany si mezi
sebe rozdělí celkem 21 mandátů, a to v poměru
ANO 6, ODS 4, Piráti 3, TOP+STAN 3, SPD 2,
KDU- ČSL 2 a KSČM 1. ČSSD na základě vý-
sledků letošních voleb nevyšle do Evropského
parlamentu nikoho, strana získala 3,95 % hlasů
a nula mandátů. Celorepubliková volební účast
byla 28,72 %, i tak to ale oproti evropským vol-
bám z roku 2014 znamená zlepšení. K urnám
tehdy došlo pouze 18,2 % oprávněných voličů.
ANO a ODS si oproti minulým eurovolbám po-
lepšily o dva mandáty. V porovnání s minulostí
na tom jsou dobře také Piráti a SPD, tyto strany
v minulých volbách nezískaly ani jednoho zá-
stupce. O jeden mandát si pohoršila koalice
TOP+STAN a také KDU-ČSL. KSČM ztratila dva
europoslance, ČSSD čtyři.
Jak se volilo v Litomyšli? Volební účast zde byla
vyšší než ve zbytku republiky, a to 35,23 %.
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Na Pohodlí se mají ekologicky likvidovat staré
pneumatiky, občané se bojí znečištění ovzduší
V areálu bývalého vysílače na Pohodlí má do dvou let vyrůst zařízení za 100 milionů korun na
likvidaci starých pneumatik. Z gumové drti tam investor chce pomocí pyrolýzy získávat olej
a další látky. Místní občané se obávají znečištění ovzduší, orgány pověřené ochranou životního
prostředí ale projekt schválily.

Skupina investorů v květnu na veřejném projed-
nání v Čisté občanům představila svůj záměr.
Na Pohodlí chtějí  mít nejdéle v první polovině
roku 2021 funkční zařízení na pyrolýzu, které
zahříváním rozdrcených pneumatik bude pro-
dukovat látky dále použitelné pro průmyslovou
výrobu. Hlavně pyrolýzní olej, čistý uhlík, plyn,
ze zbytků pneumatik však dokáží získat i tvaro-
vou ocel a síru. 
Chemické procesy mají probíhat bez přístupu
vzduchu a nová technologie využívající indukční
ohřev má mít minimální dopady na životní pro-
středí. „Zařízení samo o sobě má rozměry čtyř
lodních kontejnerů, máme tam systém jištění,
včetně automatického zhašení a dalších mo-
derních bezpečnostních prvků. V turbínách bu-
deme spalovat plyn, takže z hlediska zátěže pro
okolí je to jako větší kotelna. Splňujeme všechny
emisní limity a nařízení státu, a to s velkou re-
zervou,“ představil v Čisté projekt jeden z inves-
torů Rajmund Pavla. 
Jeho společnost koupila areál bývalého vysí-
lače před třemi lety, od té doby pracuje na
přípravě. V provozu se má denně zpracová-
vat 20 tun starých rozdrcených pneumatik.
Celkem bude v areálu skladováno 80 až 100
tun jako zásoba na čtyři až pět pracovních
dnů. Na Pohodlí se má vozit již nadrcený
a certifikovaný materiál, denně se tam má
otočit jedno až dvě nákladní auta.
Ne všichni ale sdílí názor odboru životního pro-

středí v Pardubicích na bezpečnost celého pro-
jektu. Mezi obyvateli Pohodlí, Čisté, Osíka a dal-
ších obcí panují obavy o to, zda provoz
neznečistí vzduch zápachem, kontaminovanou
vodou a nebezpečnými látkami. Proti vybudo-
vání zařízení už vznikla petice, kterou pode-
psalo přes 900 lidí. 
„Vyjádření úřadů k záměru investora jsou tech-
nicky nepřesná, neúplná a často zavádějící.
Předložené studie rovněž nepočítají se všemi
chemickými látkami a dalšími faktory, které
ovlivní chemickou reakci. Navíc se jedná o novou
technologii, jež byla testována pouze v simulo-
vaných laboratorních podmínkách, v praxi se
ještě nikdy nevyzkoušela. Zkrátka, jedná se o ex-
periment, který se bude ostře testovat právě na
Pohodlí. To je pro nás nepřijatelné,“ shrnuje
obavy obyvatel Martina Kunderová, členka pe-
tičního výboru. V této lokalitě navíc není kanali-
zace, takže se místní obávají případného úniku
nebezpečných látek, které by se mohly dostat
přímo do vodního zdroje. Strašákem je pro oby-
vatele také přízemní ozon, který má provoz pro-
dukovat. Město Litomyšl v tuto chvíli není
účastníkem územního řízení, protože areál se
nachází v katastru obce Čistá, ale hodlá podnik-
nout kroky k ochraně zdraví občanů i životního
prostředí. „Ekologická likvidace odpadu je
opravdu velkým problémem, který se musí řešit.
Pokud mají skutečně tak kvalitní a bezpečnou
technologii na likvidaci pneumatik, je to jenom

dobře. Nicméně já nejsem chemik, takže bu-
deme chtít zhodnocení projektu od nezávislých
odborníků, oslovíme Univerzitu Pardubice s pro-
sbou o pomoc. Zajímá nás, zda to je opravdu tak
ekologické a bezpečné, jak investor tvrdí,“ na-
značuje další kroky města starosta Daniel Brýdl
a dodává: „Pokud by k realizaci projektu mělo
opravdu dojít, chceme pohlídat, aby se do bu-
doucna zamezilo případnému navýšení objemu
zpracovaného materiálu a jeho skladování ne-
ohrožovalo místní obyvatele. Investora chci
oslovit k dalšímu jednání za účasti dotčených
obcí, abychom našli řešení přijatelné pro
všechny strany. Obcím budeme maximálně ná-
pomocni.“
Zástupci občanů se také chtějí podívat na fun-
gování obdobného zařízení ve Velkých Pavlovi-
cích. Před případnou kolaudací bude zařízení
muset projít kontrolními měřeními nezávislých
institucí. -mv-

Setkání k budoucnosti silnice
bez oficiálního jména a majitele
„Stará státovka“, vedoucí v délce necelého kilo-
metru souběžně se silnicí I/35, je již od začátku
80. let vedena pouze jako účelová komunikace.
Nemá oficiální jméno ani číslo. Od 90. let do-
konce ani majitele či správce, a proto viditelně
chátrá. 
Vedení města v květnu jednalo o osudu této ko-
munikace, kterou řidiči využívají hlavně při zá-
cpách na silnici I/35. Představitelé státu
a Pardubického kraje o starou silnici nemají
zájem a kvůli zhoršujícímu se stavu hrozí, že by
mohlo dojít k jejímu uzavření závorou či odbou-
rání části vozovky, aby tudy nejezdila auta. „Je
to dlouholetý problém a mrzí nás, že se k ní
nikdo nehlásí. Po revoluci přešla silnice na ze-
mědělské družstvo, které ale bez náhrady za-
niklo, takže nám silnice osiřela a nikdo se k ní
nemá. V majetku města není, takže bychom ji
neměli ani opravovat. Zástupci státu a kraje
tvrdí, že jim k ničemu není a na její údržbu ne-
mohou proto dát ani korunu. Z jejich hlediska je
ideální ji zavřít, aby tam nedocházelo ke karam-
bolům a soudním sporům. Pokud bychom tam
jako město zainvestovali opravy, vystavujeme
se riziku stížností na to, že z veřejných peněz
opravujeme silnici, která není naše. Je to ab-
surdní,“ objasňuje stávající stav místostarosta
Radomil Kašpar.
Na jednání se zástupci Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Správy a údržby
silnic Pardubického kraje, Ředitelství silnic

a dálnic ČR a dalších institucí nakonec ke shodě
o novém majiteli nedošlo. Aby se silnice nemu-
sela úplně zavřít, zástupci města budou řešit,
co dělat dál. „Nabízí se, že by z toho mohla být
cyklostezka, kterou bychom osadili betonovými
zábranami, aby tam nejezdila auta. Při větších
rekonstrukcích na silnici I/35 by se tyto pře-
kážky mohly odstranit a komunikace by sloužila
jako objízdná trasa. Není to ideální řešení, ale
jinak opravdu hrozí, že se tam udělá závora, za-
mkne se a nedostane se tam nikdo,“ dodává
místostarosta. 
Uzavření silnice by mělo jediné pozitivum –
podle dopravních odborníků by ubylo řidičů,
kteří si zkracují cestu přes ucpanou silnici I/35
přes Lány. O osudu této komunikace budeme
veřejnost dále informovat. -mv-

Pozvánka
na jednání
zastupitelstva
Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva,
které se uskuteční ve čtvrtek 20. června od
16.00 hodin v malém sále Smetanova domu. Na
programu jednání budou následující body: ma-
jetkoprávní záležitosti, změny rozpočtu města,
obecně závazná vyhláška o stanovení výše ko-
eficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí,
návrh zadání změny územního plánu č. 4, infor-
mace z jednání výborů a další. -az-

Delší trávníky 
zadrží více vody
V minulém vydání Lilie jsme veřejnost informo-
vali o plánech města v boji se suchem. Kromě
velkých stavebních projektů se dá se zadržová-
ním vody v krajině pracovat i pomocí menších
zásahů. Městské služby Litomyšl proto po kon-
zultaci s odborníky budou méně sekat vybrané
lokality. Vyšší travní porost v těchto částech
města pomůže zadržet vláhu v půdě a poskytne
lepší podmínky pro drobné živočichy. 
Opatření platí jen v určitých částech, méně čas-
těji se budou sekat například zelené plochy po-
blíž Nového kostela, kolem městského úřadu,
okolo Wembley či v parku za Smetanovým
domem. Vedení města následně vyhodnotí fun-
gování tohoto opatření a reakce občanů na něj.
Máte další tipy, jak zlepšit život ve městě? Dejte
vědět do Starostovy odpovědny nebo na adresy
uvedené v tiráži. -az-
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Představitelé politických stran a hnutí zastoupených v Zastupitelstvu města Litomyšle nedodali do tohoto vydání žádný příspěvek.

Požadavky města k výstavbě
dálnice D35
Vedení města dlouhodobě prosazuje nejrychlejší vybudování dálnice D35 v současně projed-
návané variantě, aby se v Litomyšli co nejdříve snížila neúnosná dopravní situace. V progra-
movém prohlášení zastupitelstva je však také uvedeno, že co nejrychlejší vybudování dálnice
má být zároveň provedeno s úpravami co nejlepšími pro Litomyšl a její občany. Radní proto
schválili seznam sedmi požadavků, které zaslali na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podmínkou
však je, aby jejich plnění nezpozdilo výstavbu této důležité komunikace.

Před několika týdny svolal starosta Daniel Brýdl
další schůzku zástupců Kornic s projektanty
a představiteli Ředitelství silnic a dálnic, aby se
společně pokusili najít řešení, při němž by ne-
muselo dojít k soudním sporům a zpoždění vý-
stavby. „Kornice jsou integrovanou obcí
Litomyšle a součástí města, je tedy naší povin-
ností udělat vše pro to, aby se jich dálnice do-
tkla co nejméně. Po debatě s osadním výborem,
ŘSD a diskuzi na radě města pošleme investo-
rovi dopis, v němž navrhneme možný postup.
Dálnici potřebujeme a rozhodně ji nebudeme
zdržovat či blokovat, protože bychom uškodili
sami sobě, nicméně požadavek Kornic na vybu-
dování protihlukových stěn, které kolem dálnice
v propočtech nevycházejí jen o desetiny deci-
belů, je dle mého soudu odůvodněný a opráv-
něný,“ objasňuje postoj města starosta. 

Jaký postup město navrhuje? 
Všechny zúčastněné strany kvitují úpravy pro-
jektu dálnice „Litomyšl-Janov, 1. etapa“ a za
předpokladu, že tyto návrhy nezpozdí ani ne-
zkomplikují výstavbu dálnice, žádají o:
1. svolání výrobního výboru za účasti obou

stran
2. posun trasy dálnice mezi kilometry 53,8

a 55,2 v rámci koridoru dál od Kornic, pokud
to nebude znamenat nové řízení EIA

3. úpravu nivelity dálnice, aby více kopírovala
terén, což by mělo umožnit vybudování re-
tenční nádrže

4. výsadbu naváděcí zeleně u obou přechodů
pro zvěř

5. postavení protihlukových stěn a výkup širšího
pásů pozemků, kde stěny budou stát

6. provedení opakovaných pasportizací studní
7. stále platí nesouhlas s vybudováním křižo-

vatky Litomyšl-sever a odpočívky pro kamiony

Tyto požadavky částečně vychází již z přijatých
usnesení minulého zastupitelstva. Celkem rada
města souhlasila se sedmi požadavky Kornic
z devíti předložených, naprostá shoda nebyla
s ohledem na většinové zájmy obyvatel možná.
Například  v otázce přivaděče k dálnici, který
pomůže dalším částem Litomyšle.  „Tento vý-
sledek beru jako vstřícný krok a poslední pokus
města o to, aby se nezpozdila stavba dálnice.
Více už pro Kornice udělat nemůžeme, protože
musíme brát ohled i na deset tisíc dalších Lito-
myšlanů. Naše návrhy jsou zároveň podmíněné
tím, že nesmí ohrozit či zpomalit výstavbu. Do-
ufám, že se podaří dálnici co nejdříve dokončit
a nenaplní se katastrofické prognózy, při kte-
rých by v opačném případě mělo za pár let přes
Litomyšl jezdit 26 tisíc aut denně,“ dodává
k dálnici Daniel Brýdl . 
Stavební úřad v Litomyšli v současné době po-
suzuje předložený projekt i připomínky k němu.
O jeho rozhodnutí v celé záležitosti budeme ve-
řejnost informovat. Zástupci Kornic a spolku
Živé Kornice nevyužili nabídky na vyjádření.

-mv-

Upozorňujeme občany na to, že majitelé sta-
vebních pozemků a staveb, kde vznikají odpadní
vody, mají nově povinnost se připojit na měst-
skou kanalizaci. Toto nařízení platí pouze v pří-
padech, že je připojení technicky proveditelné.
Městský úřad Litomyšl, na základě doporučení
rady města ze dne 23. 5. 2017, přistoupí k zajiš-
tění připojení jednotlivých nemovitostí k nově
vybudované kanalizaci. Podle § 3 odst. 8 zá-
kona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích, v platném znění, může obecní úřad
v přenesené působnosti rozhodnutím uložit
vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb,
na kterých vznikají nebo mohou vznikat od-
padní vody, povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné.
Prvním krokem ze strany vodoprávního úřadu,
pokud nedojde k napojení na kanalizaci v ter-
mínu do 31. 12. 2019,  bude zaslání výzvy k pro-
kázání zneškodňování odpadních vod za
uplynulá období. Vodní zákon ve svém ustano-
vení § 38 odst. 8 stanovuje: „Kdo akumuluje od-
padní vody v bezodtokové jímce, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čis-

tírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního prostředí
předložit doklady o odvozu odpadních vod za
období posledních dvou kalendářních let. Odvoz
může provádět pouze provozovatel čistírny od-
padních vod nebo osoba oprávněná podle živ-
nostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz,
je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého
bude patrno jméno toho, kdo akumuluje od-
padní vody v bezodtokové jímce, lokalizace
jímky, množství odvezených odpadních vod,
datum odvozu, název osoby, která odpadní
vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod,
na které budou odpadní vody zneškodněny.“
Pokud vlastník nemovitosti toto neprokáže
v plném rozsahu, například fakturami za odvoz
a likvidaci odpadních vod na MČOV, může být
tato skutečnost přestupkem s možným ulože-
ním pokuty. Výše uvedené se netýká nemovi-
tostí s vybudovanou domovní čističkou
odpadních vod se současně platným povolením
k vypouštění odpadních vod. I u těchto nemo-
vitostí se však nepředpokládá udělení dalšího

povolení a bude požadováno připojení do kana-
lizačního systému.
Město investovalo na základě žádosti obyvatel
lokality nemalé prostředky na rozvoj těchto sítí,
ale také na vybudování jednotlivých přípojných
bodů. Pro jednotlivé nemovitosti zpracovalo
projekty kanalizačních přípojek a zajistilo vydání
územních souhlasů pro jejich realizaci. 
Motivem k výše uvedeným krokům není hlavně
zvýšení tržeb na stočném, neboť toto navýšení
nebude pro celkový provoz zásadní (spíše po-
kryje pouze provozní náklady), ale uvedení
stavu zneškodňování odpadních vod do sou-
ladu se zákonnými předpisy a podpora ochrany
životního prostředí.
Věříme, že  důvody vedoucí k tomuto postupu
většina majitelů nemovitostí pochopí a ve výše
uvedeném  termínu do 31. 12. 2019, zajistí jak
vybudování přípojek, tak i uzavření smlouvy
o odvádění odpadních vod se společností Vo-
dovody s.r.o. Litomyšl.

Pavel Jiráň, Karel Randák, Olga Paclíková,
MěÚ Litomyšl

Oznámení o povinnosti vybudování kanalizační přípojky

Čísla popisná mohou
zachránit život
Záchranáři, hasiči i policisté se musí při výjez-
dech spoléhat na navigaci i znalost místních
poměrů. Ale v praxi nastávají situace, kdy jsou
neocenitelným pomocníkem při orientaci
v městské zástavbě cedule s čísly popisnými. Ty
ale v mnoha případech na budovách chybí. Ve-
dení města proto žádá majitele domů, aby
v souladu se zákonem svůj majetek řádně
označili a usnadnili složkám integrovaného zá-
chranného systému práci. Při některých zása-
zích jde o čas a každá vteřina, kterou posádkám
sanitek a hasicích vozů ušetříme, může ve vý-
sledku znamenat velký rozdíl. -az-

V Centru sociální pomoci uspořádali v pátek 17.
května evakuační cvičení. Zaměstnanci si spo-
lečně s profesionálními a dobrovolnými hasiči
vyzkoušeli přenos nepohyblivých osob a dva
odvážlivci z řad personálu se „zachránili" přes
okno. Vše nakonec dobře dopadlo a všichni
zúčastnění jsou bohatší o cenné zkušenosti,
které snad nikdy nebudou v praxi potřebovat.

-mv-

Evakuační cvičení



5

Ohlédnutí za projektem 
Cestou vzájemného porozumění 

Zapojily se do něho téměř všechny mateřské
a základní školy z Litomyšlska. Tedy pedago-
gové, děti i žáci, ale také bylo uzavřeno 643 no-
vých dohod o provedení práce či pracovní
činnosti s asistenty, školiteli, koordinátory,
mentory, psychology, speciálními pedagogy,
doučovateli, vedoucími kroužků a dalšími pra-
covníky. Celkem na jejich aktivity město získalo
přibližně 68 milionů Kč. O financování se po-
starala Evropská unie (85 %), stát (10 %) a do-
tčené obce (celkem 21 subjektů s příspěvkem
5 %). 

Co vše se za tři roky stihlo pro děti, 
žáky a pedagogy udělat?

Povedlo se v Litomyšli zřídit a provozovat
Klub neformálního předškolního vzdělávání
(Klubík). Ten podporuje děti, které mateřskou
školu ještě nenavštěvují nebo navštěvovat
z nějakého důvodu nemohou. Zajištuje tak pl-
nohodnotně péči a program pro děti každý pra-
covní den od 08:00 hod. – 12:00 hod. a denně
se v něm setkává většinou 15 dětí. Město v sou-
časné době hledá řešení, jak po skončení pro-
jektu CVP Klubík zachovat a zaplatit jeho
provoz.

Dále se ve městě podařilo založit Klub ne-
formálního základního vzdělávání (Klub).
Klub je zaměřen na prevenci školní neúspěš-
nosti žáků. Funguje pravidelně ve dnech škol-
ního vyučování od 12:00 hod. – 16:00 hod. Děti
zde nachází prostor pro smysluplné trávení vol-
ného času. Mohou zde psát úkoly, hrát hry, sdí-
let svoje starosti, tvořit zajímavé výrobky,
setkávat se s kamarády. Průměrná návštěv-
nost Klubu je 14 dětí. I v tomto případě se
v současné době hledají možnosti, díky kterým
by Klub dále fungoval po skončení projektu
CVP, protože se v praxi osvědčil.

Starší kamarád, kroužky a doučování.
Starší kamarád je aktivita, kdy dvojice (student-

žák) společně tráví volný čas, sportují, tvoří,
povídají si... Cílem studenta je motivovat mlad-
šího žáka ke smysluplnému trávení volního
času a být mu dobrým vzorem. Doučování
umožňuje pedagogům ve 14 základních ško-
lách více se individuálně zaměřit na žáky, kte-
rým hrozí školní neúspěch. Kroužky
v základních školách nabízejí žákům rozvoj
v oblastech čtenářské a matematické gramot-
nosti a v oblasti cizích jazyků. Do aktivity je ak-
tuálně zapojeno 11 základních škol, ve kterých
probíhá 21 kroužků. Po skončení projektu CVP
budou další činnost kroužků řešit školy indivi-
duálně. 

V projektu CVP vznikly odborné pozice – ko-
ordinátor, mentor, školní asistent. Celkem
tak ve 32 školách pracovalo 31 koordinátorů
(16 MŠ + 15 ZŠ), 86 mentorů (35 MŠ + 51 ZŠ),
89 školních asistentů (36 MŠ + 53 ZŠ). Školní
asistent byl k dispozici pedagogovi (mento-
rovi) a společně v některých třídách plánovali
a organizovali aktivity, které byly ku prospě-
chu prevence školní neúspěšnosti žáků ZŠ či
dětí v MŠ. Každá škola měla svého koordiná-
tora, většinou ředitele dané školy, který na
tyto aktivity dohlížel. Činnost výše uvedených
pozic po ukončení projektu CVP již nadále ne-
bude vykonávána, školy ale budou tuto prob-
lematiku řešit  individuálně, například
prostřednictvím dotačních prostředků z tzv.
Šablon. Asistenti by tak ve školách měli zůstat
i nadále.

Další realizovanou aktivitou byly Dopro-
vodné aktivity pro děti, v rámci kterých se fi-
nancovaly výlety a různé zajímavé akce.
Jednotlivé školy vždy obdržely určité množství
peněz, které využily na návštěvy muzeí, vol-
nočasových středisek, do lanových parků, na
turisticko-poznávací akce, ale také divadel,
návštěvu zoo či technicko-vzdělávacích cen-
ter. Podpořeno bylo všech 164 tříd zapojených
do projektu. Možnost účastnit se exkurzí pro
podporu gramotnosti dětí a žáků budou mít
školy i nadále prostřednictvím projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II. 

Odborné poradenství – školní psycholog,
speciální pedagog, supervizor a romský

koordinátor.  Významným přínosem projektu
je pro zapojené školy zajištění odborných
pozic školního psychologa, speciálního peda-
goga, supervizora a romského koordinátora.
Aktuálně je školám k dispozici pět školních
psychologů a stejný počet speciálních peda-
gogů, kteří školy pravidelně navštěvují. Kon-
zultace odborníků s pracovníky škol, dětmi,
ale i rodiči dětí a žáků probíhají v prostorách
jednotlivých škol nebo na odborném praco-
višti na městském úřadě.  Školy mají možnost
řešit chybějící služby odborníků po skončení
projektu individuálně, např. prostřednictvím
dotačních prostředků z tzv. šablon

Odborné vzdělávání pracovníků škol.
Všem pedagogickým a nepedagogickým pra-
covníkům bylo v rámci projektu CVP poskyto-
váno odborné vzdělávání. Na společných
setkáních si sdělovali a předávali zkušenosti
z praxe. Dále pořádaly konzultace s odborníky,
které využívá škola či pracovníci klubu nefor-
málního předškolního a základního vzdělávání.
Uzavřená skupina pedagogů byla podpořena
prostřednictvím školicí aktivity zaměřené na
téma Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vy-
braných učitelů pro práci s dětmi s potřebou
podpůrných opatření. V neposlední řadě pro-
bíhá podpora hospitací a sdílení dobré praxe –
formou vzájemných návštěv mezi školami
a pedagogy. Diskuze nad zajištěním komplex-
ního přístupu k dítěti probíhá také prostřednic-
tvím tzv. kulatých stolů. V rámci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II bude probíhat
další vzdělávání nejenom pedagogických pra-
covníků. -red-

Mělo to smysl
Z projektu CVP mám velkou radost.  Celý  orga-
nizační tým těší, že jsme mohli nabídnout nejen
školám v Litomyšli, ale v celém Litomyšlsku
pomoc, která značně usnadňovala pedagogic-
kou práci učitelů. Osobně jsem rád za to, že se
po vzrušené debatě, která inkluzi předcházela,
ukázalo, že Cesta vzájemného porozumění
měla smysl a skutečně pomohla dětem i za-
městnancům škol. O to nám celou dobu šlo
a máme konkrétní výsledky.
Mrzí nás, že projekt končí a mnohé aktivity,
které se velmi osvědčily, již nemůžeme v tako-
vém rozsahu nadále finančně  podporovat.

Radomil Kašpar, vedoucí projektu CVP

Co bude dál?
Výše jste si mohli přečíst shrnutí nejdůležitěj-
ších aktivit, které se za tři roky stihly v rámci
projektu realizovat. Nyní se nabízí otázky. Co
bude dál? Co budou na školách dělat?

Město Litomyšl aktuálně realizuje projekt Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II (MAPII). V rámci
tohoto projektu jsme  připraveni našim školám
pomáhat i nadále prostřednictvím „aktivit spo-
lupráce“. Školy se tam mohou například účastnit
různých exkurzí pro podporu matematické
a čtenářské gramotnosti, spolupracovat
s knihovnami, se ZUŠ a rozvíjet se v oblasti po-
lytechniky,  manuálních zručností a lidových
tradic. Nadále se také budeme věnovat vzdělá-
vání pedagogů i nepedagogů a prostřednictvím
tzv. kabinetů zajistíme možnost setkávání všech
pracovníků ve vzdělávání.
Pro mateřské i základní školy jsou k dispozici na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky tzv. Šablony, do kterých se
mohou školy zapojit a v dobře nastavených ak-
tivitách, které jim nemůžeme nabídnout z pro-
jektu MAPII, pokračovat i nadále.

Milada Nádvorníková, vedoucí
Odboru školství a soc. péče MěÚ Litomyšl

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“, r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou
ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

Litomyšl se před třemi lety zapojila do projektu Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání
na území ORP Litomyšl (dále jen CVP), jehož cílem bylo vyrovnání příležitosti zdejších dětí
z odlišných sociálních, ekonomických a kulturních prostředí. Zkrátka šlo o to, aby měly 
děti z Litomyšle a okolí stejnou startovací čáru do života. Projekt letos na konci června končí,
a proto je nyní čas jej zrekapitulovat.
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ZAMYŠLENÍ

 Diamantovou svatbu oslaví 16. června man-
želé Václav a Milena Vomočilovi z Litomyšle.
Mnoho dalších společných let ve zdraví, lásce
a spokojenosti jim přejí děti Milena, Václav
a Michal s rodinami, stejně jako vnoučata
a pravnoučata. Tátovi, dědovi a pradědovi Vác-
lavovi zároveň přejeme hodně zdraví, štěstí
a pohody k jeho 83. narozeninám, které oslaví
17. června.

 Dne 14. 6. 2019 oslaví zlatou svatbu Marie
a Josef Vomočilovi z Horního Újezdu – Vísky.
Gratulujeme a do dalších společných let pře-
jeme hodně zdraví, štěstí a pohody. 

Za děti – Miloš Vomočil, Jiří Vomočil a Marie
Procházková s rodinami

 Veliká pochvala patří všem za zorganizování
akce běhu pro Tomáška, která se konala
v Nové Vsi u Litomyšle. Vše bylo perfektně při-
praveno. Poděkování všem, kteří se podíleli na
této charitativní akci. Jejich práce je skvělá
a příkladná pro každého. Žabková A.

 21. června uplynou 3 roky od úmrtí pana
Miroslava Škrdly. Vzpomínáme  s obdivem
a láskou v srdcích na jeho činorodý život a ne-
únavnou snahu zachytit objektivem každou
změnu v jeho milovaném městě. 
Zdeňka Kumpoštová, dcera a Ladislav Škrdla,
syn s rodinami

 Dne 29. června 2019
uplyne 30 let od doby, co
nás navždy opustila naše
maminka paní Eva Němcová
z Nové Vsi u Litomyšle. Stále
vzpomínají děti s rodinami,
manžel a celá rodina Něm-
cova.

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit velké
poděkování všem, kteří se podíleli a účastnili
běhu novoveskou přírodou. Tento výtěžek
bude použit na další pomocníky pro rehabili-
taci našeho Tomáška. Všem ještě jednou moc
děkujeme. Jana a Petr Lněničkovi

Poděkování, blahopřání, vzpomínky

Duch pravdy
(Janovo evangelium 16. 5-15)

Co je pravda? Tuto otázku pokládá Pilát Ježí-
šovi, když ho vyslýchá a rozhoduje se, zda ho
odsoudí. Odpovědi se mu nedostává, neboť
skutečnou pravdu nehledá.
V současném světě se často i my ptáme: Co
je pravda? Je to proto, že se setkáváme
s mnoha informacemi, které jsou často pro-
tichůdné a rozporuplné. Je to pro nás velmi
obtížné se orientovat ve světě, kde pravda
ztrácí svoji důležitost. Dokonce i některé sdě-
lovací prostředky přiznávají, že jim nejde
o pravdu, ale o čtenost či sledovanost. Tedy
přinést něco zajímavého, co by lidi zaujalo, ať
to pravdivé je, či není. Mnozí politici taktéž
nehledají pravdu, ale spíše to, co jim prospěje
v jejich kariéře či politickém úspěchu. Tím se
my lidé dostáváme do nejistoty, která v člo-
věku vyvolává strach, a pod jeho tlakem mů-
žeme snadno sáhnout po špatném řešení.
(Lidem, kteří mají strach, se snadněji vládne.)
My lidé potřebujeme pro svůj život jistotu
pravdy.

Výše zmíněný úryvek z Janova evangelia nás
přenáší do večeřadla, kde se Ježíš před svým
utrpením a smrtí loučí se svými učedníky.
Oznamuje jim, že odchází, aby jim poslal Pří-
mluvce – Ducha pravdy. Ten je má uvést do
veškeré pravdy o něm a o jeho Otci. Ježíš své
učedníky mnohému naučil v době, kdy ho pro-
vázeli na jeho cestách. Nyní však přislibuje do-
plnění svého učení, které naplňuje smrtí na kříži
a stvrzuje svým zmrtvýchvstáním. Učedníci se
tak mají stát pokračovateli Ježíšova díla. Proto
Ježíš odchází, neboť jen tak budou moci v sobě
objevit vedení a inspiraci Ducha svatého, který
je má provázet a dávat poznávat pravdu
o Bohu i o světě. Ježíš je nezahrnuje celou prav-
dou najednou, neboť by ji v té chvíli nebyli
schopni pochopit a mohlo by je to zranit, ale
činí tak postupně a respektuje jejich možnosti
a schopnosti. Ukazuje nám tím, že pravda bez
lásky bývá krutá, ale také naopak, že láska bez
pravdy bývá falešná.
Když byli učedníci na letnice tímto Duchem
pravdy naplněni, přestávají mít strach, který
je držel za zamčenými dveřmi. Vycházejí do
ulic a dělí se o pravdu, kterou zažili a kterou
jim tento Duch dává správně chápat. Nabízejí
lidem možnost přijmout jistotu pravdy skrze

Ke konci června 2019 ve svých funkcích končí
ředitelky dvou významných litomyšlských insti-
tucí. Tímto děkujeme Janě Kroulíkové, ředitelce
Městské knihovny Litomyšl, a Daně Schlaicher-
tové, ředitelce Městské galerie Litomyšl, za je-
jich úspěšné a dlouholeté působení v čele
těchto organizací. Díky jejich odbornosti, elánu
a manažerským dovednostem se jim podařilo

knihovnu i galerii povznést na vyšší úroveň
a otevřít tyto instituce veřejnosti a školám.
Za to dámám patří velký dík a vedení města jim
do dalších let přeje hodně štěstí a úspěchů ne-
jenom v profesním životě. Rada města

Poděkování ředitelkám

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Každá doba nechává
obrůsti slova jinými názory.  Karel Čapek

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Klusoňová
     Jan Vopálka
     Zdeněk Mikulecký
     Jana Kličková
85 let – Ludmila Pospíšilová
     Jiří Votroubek
90 let – Zdeněk Hanus
91 let – Marta Novotná
92 let – Růžena Kábrtová
93 let – Jarmila Slačíková
94 let – Helena Irová
98 let – Marie Macková
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Petr Vomáčka, Cerekvice nad Loučnou
– Anna Půlkrábková, Litomyšl
Milan Slezák, Česká Třebová 
– Petra Zapletalová, Česká Třebová
Josef Sýkora, Osík 
– Ludmila Šteflová, Lubná
Milan Chlup, Moravská Třebová 
– Liliana Vuová, Praha
Jiří Majvald, Letohrad 
– Marita Diblíková, Choceň
Marek Kostroň, Česká Třebová 
– Šárka Jankelová, Česká Třebová
Jiří Farago, Litomyšl 
– Božena Křemenáková, Litomyšl
Zdeňek Petrás, Široký Důl 
– Miluše Faltysová, Široký Důl
Patrik Hůlka, Česká Třebová 
– Daniela Jansová, Dolní Čermná
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Jindrou Peňázovou (72 let)
Milenou Kozákovou (87 let)
Janem Novotným (70 let)
Lubošem Netušilem (65 let)
Vzpomínáme.        

Věra Kučerová, KPOZ

Ve společenské kronice jsou uvedeni
pouze spoluobčané, kteří ke zveřejnění
svého jména dali písemný souhlas, nebo
ti, k jejichž zveřejnění dali písemný sou-
hlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

přijetí Ducha svatého, který do pravdy o člo-
věku a o Bohu uvádí.
I nám Ježíš tohoto Ducha pravdy nabízí a zá-
leží na nás, zda ho chceme přijmout
a v pravdě žít. Je zcela na nás v jakém duchu
budeme svůj život prožívat. Zda v duchu
klamu a lži, který nás vede do nejistoty a stra-
chu, nebo v duchu pravdy a lásky, který nás
učí důvěře, spolupráci, lásce a naději. My křes-
ťané ho nazýváme Duchem svatým, Duchem
Božím, Duchem Ježíšovým. A on nám umož-
ňuje se stávat lidmi duchovními, kteří sice žijí
v těle, ze kterého však vyzařuje pokoj, dobrota
a láska. To on „zduchovňuje“ prostředí, ve kte-
rém žijeme. Pomáhá nám lépe poznávat, co
světu schází, konfrontovat nepravé hodnoty
a dává vítězit pravdě a dobru nad lží a zlem.
Přeji Vám, milí spoluobčané, aby Váš život byl
veden Duchem pravdy a lásky, a tak jste vítě-
zili nad duchem lži, strachu a nenávisti.

Zdeněk Mach

Na webu litomysl.cz v sekci O městě si můžete
prolistovat kronikou za rok 2018. Najdete v ní
přehled nejdůležitějších událostí ze všech ob-
lastí života tak, jak je zachytil kronikář Stanislav
Švejcar. Texty jsou doplněné obrazovou přílo-
hou. Na webu jsou zveřejněné ve formě interak-
tivního dokumentu i kroniky za roky 2016
a 2017. -az-

Prolistujte 
si kroniku

Upozorňujeme veřejnost na změnu uzávěrky
Lilie, která od května platí pro textové materiály
i inzerci. Své příspěvky, prosíme, posílejte na
adresy uvedené v tiráži do 21. dne v měsíci, ne-
zapomeňte také uvést kontaktní údaje. Děku-
jeme. -red-

Změna uzávěrky
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180 let – 21. 6. 1839 zemřel Bonifác Buzek,
středoškolský učitel, filosof, piarista. Od
roku 1823 byl v Litomyšli profesorem filozo-
fie, kam byl přeložen z Vídně. Buzek tím
ztratil možnost dalšího vzdělávání a pohybu
v intelektuálním prostředí vídeňské univer-
zity, ale z hlediska pedagogické činnosti
Buzkův pobyt v Litomyšli znamenal vrchol
jeho snažení. Našel zde totiž mnoho velmi
nadaných studentů, kteří dále rozvíjeli jeho
myšlenky. Z těch nejznámějších např. Fran-
tišek Matouš Klácel, Alois Vojtěch Šembera,
František Augustin Brauner. 
160 let – 22. 6. 1859 se narodil Jan Žebro,
překladatel. Studoval v Litomyšli a byl
žákem Aloise Jiráska, dále studoval ve Vídni
a v Lipsku, kde byl jednatelem českosloven-
ského spolku Václav. Ještě za studií překlá-
dal z ruštiny a do ruštiny. Přeložil např.
román M. Lermontova Hrdina naší doby a do
ruštiny Jiráskovu povídku Felice Tankredo
a Šmilovského Krupaře Kleofáše. 
115 let – 24. 6. 1904 se narodil Ing. Jan Van-
das, spolu se svým bratrem Jaroslavem byli
majiteli olejny v Litomyšli. Byl horlivým pro-
pagátorem a zakladatelem různých sportů
v Litomyšli a jedním z prvních členů skautu,
stál u kolébky ledního hokeje, podporoval
lehkou atletiku a sám byl vynikajícím chod-
cem, který dvakrát zvítězil v chodeckém ma-
ratonu. Byl znám tím, že po ukončení
školního roku na pražské technice chodil
z Prahy do Litomyšle pěšky (cesta trvala dva
dny). Jeho největším zájmem byl fotbal, byl
dlouholetým funkcionářem a členem výboru
SK Litomyšl a správcem plovárny.
20 let – 23. 6. 1999 zemřel František Jiříček,
klavírista, oblíbený hudební pedagog a bás-
ník. V roce 1972 se jako učitel hry na klavír
usadil v Litomyšli. Kromě jeho pedagogické
práce jej známe jako básníka, autora řady
básnických sbírek – Daleko od první lásky,
Komorní á, Pozdějno, Koktavé oči.

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

červen 2019 Odhalení pomníku Bedřicha Smetany
Myšlenka oslavit 100. výročí narození Bedřicha
Smetany v jeho rodišti byla poprvé vyslovena
13. 4. 1921 na schůzi městské rady prof. Karlem
Šťastným. Ten byl také jmenován předsedou
kulturně uměleckého odboru a pověřen reali-
zací tohoto návrhu. Kromě postavení pomníku
bylo v plánu např.  upravení rodné světničky či
pietní provedení díla B. Smetany nejlepšími
umělci. 

HISTORICKÉ POHLEDY

60 let – 7. 6. 1959 byl odhalen pomník Aloise
Jiráska na Olivetské hoře, autorem je
prof. Vincenc Makovský. Základní kámen byl
položen již roku 1951, od té doby se netrpělivě
čekalo, kdy mistr celé dílo dokončí. Odhalení
Jiráskova pomníku bylo součástí programu
oslav „700 let města Litomyšle“. Jiráskův
pomník byl na místo přivezen 2. června za
přítomnosti Makovského. Usazení prováděli
vojáci s jeřábem, ale bohužel zklamala tech-
nika. Pomník spadl z asi půlmetrové výšky na
auto, poněkud se zhmoždil a pokřivil ve
spodní části. Posléze byl ale usazen a až do
odhalení zakryt plátěnou pokrývkou.
90 let – 29. 6. 1929 – 28. 7. 1929 se v pro-
storu za Smetanovým domem a v nově po-
stavené Zemské odborné škole konala
Krajinská výstava východních Čech, zamě-
řená především na průmyslovou či řemesl-
nou a zemědělskou výrobu. Výstavu
navštívil v červenci prezident T. G. Masaryk
v doprovodu ministerského předsedy Fran-
tiška Udržala. Tato výstava položila základ
parku za Smetanovým domem, který o něco
později dostal jméno Rašínovy sady.
95 let – 21. 6. 1924 byl ke stému výročí na-
rození odhalen pomník Bedřicha Smetany
na dnešním Smetanově náměstí. Autorem je
sochař Jan Štursa, návrh podstavce provedl
architekt Pavel Janák, socha je Štursovým
posledním monumentálním dílem, které za-
končil před svým tragickým koncem v roce
1925. 
100 let – v červnu roku 1919 se purkmistrem
města stal MUDr. František Lašek, lékař,
primář nemocnice, autor lékařských mono-
grafií, znalec místních dějin, autor prací Oži-
vené litomyšlské paměti, Po stopách
litomyšlských Valdštejnů, Litomyšl v ději-
nách a výtvarném umění, Zapadlí osvícenci
F. E. Weltz, F. M. Klácel a Dr. F. Rybička. Za
jeho vedení město doznalo nevídaného vše-
stranného rozmachu, v této souvislosti se
dokonce mluví o „Laškově Litomyšli“. 

Lenka Backová

Připomínka
obětí okupace 
a 2. sv. války
Na některé události se nesmí zapomenout.
Jarmila Doležalová je poslední přeživší z osady
Ležáky. Její rodina se zapojila do odboje proti
nacistům a pomáhala výsadkářům skupiny SIL-
VER A. Poté, co došlo k prozrazení, byla dvou-
letá Jarmila odvezena z obklíčených Ležáků
s ostatními ležáckými dětmi do Pardubic, Prahy
a polské Lodže. Odtud pokračovala už jen se
svou mladší sestrou Marií do dětských domovů
Bruckau a Puschkau. Po skončení druhé svě-
tové války byla obě děvčata nalezena u němec-
kých adoptivních rodin a v roce 1946 vrácena
zpět do vlasti.
Její dcera, taktéž Jarmila, 6. května na jednání
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve
spolupráci s tiskárnou HRG darovala všem ško-
lám z Litomyšlska jeden výtisk knihy Osud jmé-
nem Ležáky. Žáci se tak ve školních knihovnách
budou moci seznámit s tragickým osudem oby-
vatel, které nacisté zavraždili kvůli podpoře od-
boje. A proč právě školy z Litomyšle? Jarmila
Doležalová po válce v našem městě studovala
a má jej stále ráda. 
Památku obětí druhé světové války již tra-
dičně uctili představitelé města na místním
hřbitově. Na Den vítězství položili květiny
u památníku u sokolovny a na hřbitově u ná-
hrobků padlých rudoarmějců a umučených
židovských občanů. -mv-

Životní příběhy litomyšlských
pamětníků ožijí díky dětem
„V noci všichni na chodbu, všichni do naha
a špendlíkem hledali, jestli nemáme schovanou
jehlu…,“ tak vzpomíná pan Václav Jozefy na vě-
zení v 50. letech minulého století. O svůj životní
příběh se v rámci vzdělávacího projektu Příběhy
našich sousedů podělil, stejně jako dalších osm
pamětníků, s dětskými týmy z litomyšlských zá-
kladních škol a jedné českotřebovské základní
školy. 
Projekt, který realizuje nezisková organizace
Post Bellum, finančně podpořily také město Li-
tomyšl z projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území ORP Litomyšl II a město
Česká Třebová.
Dětští dokumentaristé měli za úkol najít ve
svém okolí pamětníka, natočit jeho vyprávění
a to dále zpracovat. Některé týmy navštívily
v rámci projektu Archiv bezpečnostních složek
v Praze, mají za sebou natáčení v Českém roz-

hlase v Hradci Králové, kde si sestříhaly vlastní
reportáž, jiné týmy se účastnily videoworks-
hopu pod vedením profesionálního střihače
z Post Bellum. 
Výsledky jejich snažení můžete sami posoudit
ve středu 26. června 2019 od 16.30 hodin na zá-
věrečném slavnostním večeru v litomyšlském
kině Sokol. Akce je přístupná široké veřejnosti
a vstupné je zdarma. 
Zpracované vzpomínky pamětníků se stanou
součástí archivu Paměti národa a budou tak
uchovány pro další generace. 

Michaela Kaplavková 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na
území ORP Litomyšl II“ je realizovaný a finan-
covaný s podporou ESF, Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu
a rozpočtu města,  reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614.

Z finančních důvodů nebyla vypsána soutěž
a stavba pomníku byla zadána mistru Janu
Štursovi, který se zavázal zhotovit pomník za
120 tisíc korun (návrh podstavce provedl archi-
tekt Pavel Janák). Dle smlouvy měl být pomník
dokončen do 15. května 1924. Koncem roku
1923 však Štursa oznámil, že se mu nepodařilo
vytvořit hlavu B. Smetany tak, jak by si přál,
slavnost tak musela být přeložena na 21. a 22.
června 1924. Jako řečník vystoupil zdejší rodák
dr. Josef Theurer, nadšený propagátor díla Be-
dřicha Smetany,  do Litomyšle přijelo Národní
divadlo a uvedlo zde Smetanovu Libuši.

Lenka Backová
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V průběhu května došlo k přestěhování kontej-
nerů na tříděný odpad z vjezdu do Smetanova
náměstí. Tyto nádoby na separaci odpadu nově
najdete v ulici A. Tomíčka naproti parkovišti pod
zámkem a na dvou místech Komenského ná-
městí před nákupním střediskem u podzemních
garáží. K jejich přesunu došlo z provozních a es-
tetických důvodů. Zmíněná stanoviště se na-
chází jen několik desítek metrů od původní
lokality a vedení města občany žádá, aby uvol-
něný prostor nevyužívali k odkládání odpadu.
S tím, prosíme, choďte na výše zmíněná místa.
Omlouváme se za případné komplikace. Věříme,
že si občané na nové umístění zvyknou. -mv-

Přestěhování kontejnerů

ROZPIS SLUŽEB
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství nemocnice,
tel. 461 655 397
So 8. 6. MUDr. Mikulecká
Ne 9. 6. MUDr. Jindrová
So 15. 6. MUDr. Kašparová
Ne 16. 6. x
So 22. 6. MUDr. Tišlerová
Ne 23. 6. MUDr. Jindrová
So 29. 6. MUDr. Tišlerová
Ne 30. 6. MUDr. Jindrová
Pá 5. 7. x
So 6. 7. MUDr. Sláma
Ne 7. 7. MUDr. Skalická

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 8. 6. MUDr. Sadílková
Ne 9. 6. MUDr. Šíchová
So 15. 6. MUDr. Mareš
Ne 16. 6. MUDr. Švábová
So 22. 6. MUDr. Beňová
Ne 23. 6. MUDr. Cacková
So 29. 6. MUDr. Filová
Ne 30. 6. MUDr. Filová
Pá 5. 7. MUDr. Hájková
So 6. 7. MUDr. Kopecká
Ne 7. 7. MUDr. Mareš

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
So 8. 6. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 9. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 15. 6. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 16. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 22. 6. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 23. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 29. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 30. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 5. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 6. 7. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 7. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
1. – 2. 6. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
8. – 9. 6. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
15. – 16. 6. MUDr. Cacek  Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
22. – 23. 6. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
29. – 30. 6. MDDr. Bidmonová Ivana
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
5. 7. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
6. – 7. 7. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524

Vydry v Loučné
Když si položíme otázku, jestli je vydra říční pro
řeku Loučnou přínosem, musíme odpovědět,
že z hlediska biodiversity ano, ale pouze v ta-
kovém počtu, aby se nestala likvidátorem
všeho živého v řece, neboť vydra se neživí
pouze rybami, ale i obojživelníky, korýši
a plazy. Její populace v Loučné je v současnosti
na takové výši, že loví vše, na co v řece narazí
a co jí vyhovuje velikostí, neboť malé ryby jí
moc nevoní. Vydra spolu s ostatními rybožra-
vými predátory, to znamená čápem černým,
volavkou popelovou, norkem americkým a led-
ňáčkem říčním, tvoří sestavu, která vodní toky
dokonale vyžírá a to tak, že v současnosti jsou
některé úseky Loučné téměř bez života.
Zvláštním paradoxem je televizní seriál o hra-

vém Vydrýskovi, který je velmi zavádějící.
Hravá vydra se později mění v prvotřídního
lovce a zabijáka. Ryby povětšinou požírá živé,
když si s nimi dost pohraje. Okousané ploutve
a podrápané ryby jsou kolikrát výsledkem je-
jich her. Po těchto hrátkách ryby dlouho bídně
hynou na zaplísnění kůže a dýchacích orgánů.
To znamená, že se udusí.
Domnívám se, že současné úporné hájení
vyder je na škodu všem vodním systémům
v okolí Loučné a Desné. Obnova zničených
vodních toků bude hodně nákladná a dlouho-
dobá. Zejména zajištění genetického materi-
álu. Na závěr bych chtěl říci, že rybářům nevadí
vydra jako druh, ale hodně vyder, po kterých
zůstává prázdná řeka. Český rybářský svaz
bude stát hodně úsilí a prostředků, aby tyto
zničené ekosystémy daly do pořádku, aby řeky
opět žily původními druhy ryb a ostatních

živočichů, a mohli jsme je v pořádku předat
dalším generacím. Naneštěstí to nemáme ve
svých rukách a bude hodně záležet na pří-
stupu k dané situaci ze strany zákonodárných
orgánů, kam až nechají tento problém dojít
a jak brzy se tímto problémem začnou zabý-
vat. Hospodář MO ČRS Litomyšl

Laštovica Zdeněk

Školáci z Litomyšle, a samozřejmě i jejich ro-
diče, jsou dlouhodobě aktivní při sběru papíru.
Tato akce nemá pouze ekologický rozměr, ale
také finanční. Město školám jako poděkování za
aktivitu účastníků a motivaci pro další roky kaž-
doročně přispívá k získané částce. Ve školním

roce 2018/2019 dohromady žáci I., II. a III. ZŠ
nasbírali 112,5 tuny papíru, za což od města do-
stanou 60 tisíc korun. Tyto peníze půjdou na
nové vybavení školní družiny, herní prvky, učeb-
nice a pracovní sešity. Děti tak na vlastní oči
uvidí, že dát ruku k dílu má smysl. -mv-

Školáci nastřádali 112 tun papíru

Beseda o správném kompostování
V pondělí 20. května uspořádalo město Lito-
myšl přednášku pro místní zahrádkáře a pěsti-
tele. Lektorka Laura Mitroliosová z Institutu
cirkulární ekonomiky 27 účastníkům vysvětlila
pojmy z odpadového hospodářství, řeč tedy
byla například o zbytkovém odpadu, cirkulární
ekonomice, recyklaci a dalších tématech.
Od samého začátku byla beseda interaktivní.
Občané vyjmenovali všechny druhy odpadu,
které ve městě případně ve sběrném dvoře ul.
Mařákova do připravených kontejnerů je možné
vytřídit. Odkázala se na Obecně závaznou vy-
hlášku města Litomyšl, o systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů na území
města Litomyšl, kterou najdete na stránkách
města Litomyšl pod č. 1/2015. Vyhláška je zá-
vazná a jednotlivá ustanovení jsou vymaha-
telná. Potvrdila, jak je důležité, aby
zpracovatelský průmysl, který se zabývá recy-
klací, získával od občanů čistě vytříděné suro-
viny. V bílém kontejneru na sklo by svozová
společnost LIKO Svitavy měla najít pouze bílé
sklo a žádné jiné příměsi.
Beseda byla plná zajímavých informací, víte na-
příklad, kolik odpadu ročně každý z nás vypro-
dukuje? Celkem 350 kilogramů. Polovina z toho
čísla je dále kompostovatelná.
Kdo pronikl do podstaty jednoduchého procesu
kompostování, nepálí suchou trávu na své za-
hradě, ale zkompostuje ji. Kvalita kompostu je
v první řadě závislá na správném vyvážení
a promísení dvou složek vhodných ke kompos-
tování  – na jedné straně měkké, šťavnaté a ze-
lené a na druhé tvrdé, suché a hnědé.
Podle reakcí účastníků se přednáška občanům
líbila a město Litomyšl v budoucnu rádo uspo-
řádá další podobné setkání. Své tipy na zají-
mavá témata, o kterých se chcete dozvědět
více, můžete napsat na adresy uvedené v tiráži.

Jana Foltová
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Pronájem na Zámeckém návrší
v Litomyšli
Město Litomyšl nabízí k pronájmu nebytové prostory 
v průchodu zámeckého pivovaru.

Všechny podmínky a podrobnosti týkající se pronájmu jsou uvedeny
ve zveřejnění záměru pronájmu, které jsou zveřejněny na www.litomysl.cz
v sekci Podnikatel – Prostory k pronajmutí a na úřední desce.

Propojení generací
v CSP Litomyšl
Mezi Centrem sociální pomoci a sousední lito-
myšlskou zámeckou základní školou je již letitá
spolupráce, děti dochází do našeho Domova
Pod Školou číst obyvatelům. V posledních le-
tech se ke čtení přidala také hra na hudební ná-
stroj či zpěv. Tato hudební aktivita se stala velmi
oblíbenou. Všichni víme, jak hudba pozitivně
působí na naši náladu. V podání dětí to platí
dvojnásobně. Za uběhlé roky spolupráce vi-
díme, jak děti dokáží vykouzlit našim obyvate-
lům úsměv na tváři a jak je důležité spojovat
generace. Věříme, že i pro děti je tato zkušenost
velkým přínosem a určitým posunem.  Obrov-
ské poděkování patří nejen dětem, ale i všem
pedagogům, kteří se podílejí na organizaci této
spolupráce, především tak paní učitelce Dag-
mar Burdové. Marie Karalová

Do Centra sociální pomoci města 
Litomyšl hledáme
kolegy či kolegyně na pozici: 

Pracovník přímé 
obslužné péče
nepřetržitý směnný provoz, nejčastěji 7- 19 h a 19-
7h, zkrácený ¾ či ½ úvazek, min. vyučení, kvalifi-
kační kurz v oboru výhodou, trestní bezúhonnost,
odpovídající zdravotní stav, tolerance, empatie, 
očkování proti Hep B lze absolvovat před nástupem. 

Pracovník přímé 
obslužné péče
jako zástup za nemoc. 
Pouze denní služby, cca 7 – 13:30h, pracovní dny.
Min. vyučení, kvalifikační kurz v oboru výhodou,
trestní bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav,
tolerance, empatie, očkování proti Hep B nutné,
spěchá. 

Na dohody o provedení práce hledáme

brigádníky 
do kuchyně, prádelny a úklidu.
Může jít o pravidelnou roční spolupráci
i nárazové týdenní cykly – vždy dle dohody. 

Nabízíme dobré platové podmínky,
sociální výhody. Bližší informace
tel. 602 520 707, reditel@csplitomysl.cz.

NABÍDKA PRÁCE
Do zubní ordinace 
v Litomyšli přijmeme

DENTÁLNÍ 
HYGIENISTKU
na částečný pracovní úvazek
(pracovní doba dle domluvy). 

V případě zájmu zašlete 
svůj životopis na 
vojtechmartinec@seznam.cz
zubní ordinace Goldent, 
Litomyšl

Změna ceníku plovárny 
a informace k letošní sezoně
Pomalu se blíží prázdniny a horké letní dny,
takže veřejnost jistě zajímá, kdy se otevře lito-
myšlská plovárna. Pro čtenáře máme dobrou
zprávu, v době uzávěrky červnové Lilie bylo
všechno přichystáno k zahájení sezony, zále-
želo jen na tom, kdy začne svítit slunce a budou
panovat vyšší teploty. Pokud bude plavcům
přát počasí, provoz se zahájí na začátku června.
Aktuální informace najdete na webu městského
bazénu či vám je poskytnou přímo zaměst-
nanci.
I letos na návštěvníky čeká několik novinek.
Ta první se týká úpravy ceníku, k níž došlo po
osmi letech. Nové jednorázové vstupné pro do-
spělého je zhruba o pětinu dražší. Kromě změny
cen došlo i k úpravě fungování sezonních per-
manentek. Zájemci mohou nově koupit 10 až

50bodovou i neomezenou čipovou kartu. No-
vinkou je také zavedení rodinného vstupného.
Pozitivní změnou jsou stavební úpravy za dva
miliony korun, které zajistí vyšší komfort pro
návštěvníky. „V prostoru za tribunou byla vybu-
dována ocelová konstrukce, na které jsou insta-
lovány nové solární panely pro ohřev vody. Díky
nim budeme schopni udržet vyšší teplotní stan-
dard vody v bazénech, než tomu bylo doposud,“
informuje o novince Pavel Münster, vedoucí
městského bazénu a plovárny.
Fanoušci večerního koupání se i letos mohou
těšit na svou oblíbenou kratochvíli. Návštěvníci
o něm dostanou informaci v daný den přímo na
koupališti do 16 hodin, večerní otevření veřej-
nosti je podmíněno vhodným počasím. Aktuální
informace o provozu koupaliště budou uvedeny
na internetové stránce plovárny.  
Vedení města doufá, že se letošní sezona vy-
rovná té loňské, kdy na plovárnu přišlo přes 45
tisíc návštěvníků. Díky teplému létu mohlo být
otevřeno až do 21. září. -mv-Dospělí Děti

celodenní 100 Kč do 6 let zdarma
od 16 hodin 70 Kč 6–15 let 70 Kč

Rodinné vstupné ZTP
(2+2; 2+3) 300 Kč celodenní 70 Kč

Večerní koupání 70 Kč

Hromadné vstupné celodenní 10 osob a více
(školy, tábory, oddíly, organizace) 50 Kč/osoba

Sezonní permanentka
čipová karta záloha 100 Kč 

sleva oproti jednorázovému
Dospělí vstupnému
10 x vstup 700 Kč 300 Kč
20 x vstup 1300 Kč 700 Kč
30 x vstup 1800 Kč 1200 Kč
40 x vstup 2200 Kč 1800 Kč
50 x vstup 2500 Kč 2500 Kč
neomezený 3000 Kč

Děti do 15 let, ZTP
10 x vstup 500 Kč 200 Kč
20 x vstup 950 Kč 450 Kč
30 x vstup 1350 Kč 750 Kč
40 x vstup 1700 Kč 1100 Kč
50 x vstup 2000 Kč 1500 Kč

Rodinná kabinka 250 Kč/sezona

Hřiště na plážový volejbal záloha 100 Kč 

Platný ceník plovárny

Město stále řeší
záření Trikolory
Umělecké dílo Trikolora na autobusovém ná-
draží připomíná 100 let Československa od pod-
zimních oslav, kdy bylo spuštěno. Za půl roku si
25metrová dominanta s nasvícenou horní částí
v národních barvách od Václava Ciglera a Mi-
chala Motyčky našla řadu příznivců i odpůrců.
Již na začátku letošního roku došlo zásahem
techniků ke snížení intenzity záření na 10 až 30
procent původních hodnot, u modrého světla se
dokonce jedná o jedno procento. Na podnět
obyvatel bydlících poblíž autobusového nádraží
se bude světelný smog z Trikolory dále řešit. 
Rada města v květnu projednala dvě žádosti
občanů, kteří požadovali zhasnutí či přesunutí
uměleckého díla kvůli světelnému znečištění
a dlouhodobému záření modrého světla. Jako
kompromis pro odpůrce a příznivce Trikolory
dojde k pořízení speciální barevné fólie, která se
nalepí přes nasvícenou část díla. Vrstva má pro-
pouštět jenom zlomek současného záření smě-
rem k obytné zástavbě, takže dojde ke snížení
světelného smogu. Polepy budou v červené,
modré a bílé variantě a umělecké dílo tak bez
zvýšení záření zvýrazní přes den, kdy jsou barvy
Trikolory matné a hůře viditelné. Vedení města
doufá, že tato další úprava bude dostatečným
kompromisem pro nespokojené obyvatele i pří-
znivce Trikolory. -mv-

Město Litomyšl
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Otisky duchovního dědictví
Strana 1
• červen a září: sobota a neděle – 14.00
červenec a srpen: denně mimo pondělí – 14.00
/ Regionální muzeum 
Tiskařský lis v provozu na výstavě
In monte Oliveti!
ukázka způsobu tisku v 16. století, prezentace
práce prvních tiskařů na funkčním celodřevě-
ném tiskařském lisu
• 6. a 7. června / Zámecký pivovar
Knižní kultura české reformace
vědecká konference, přednášky jsou přístupné
i veřejnosti 
• 7. června v 19.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
Večer chval s kapelou Timothy
koncert slovenské worshipové kapely
• 9. června v 16.00 / Školamyšl
Ekumenická bohoslužba na dvorku – Svato-
dušní neděle ve Školamyšli
hostem Filip Keller ze Svitav (ČCE)
• 11. června v 18.00 / Nový kostel 
Rozhovor o parafrázi textu a vydávání křes-
ťanské literatury, specificky textu Bible
Alexandr Flek a Daniel Raus, překladatelé, bás-
níci a vydavatelé
• 22. června ve 14.00 / Regionální muzeum 
Komentovaná prohlídka výstavy 
In monte Oliveti
provází autor výstavy Mgr. Jiří Just, Th.D.
• 5. července v 19.30 / Toulovcovo náměstí
Koncert Pavla Helana

vlídný písničkář, jehož některé texty jsou inspi-
rovány čtením Bible
• 6. července / tiskárna H. R. G. Litomyšl
Exkurze v Muzeu tisku firmy H. R. G.
max. 10 návštěvníků na prohlídku v časech
9.00, 10.30, 13.00, 14.30, 16.00 hod. 
nutné rezervovat předem na
pokladna@rml.cz či telefonicky na 461 615 287 
vstupné zdarma při předložení vstupenky 
na výstavu In monte Oliveti, jinak 60 Kč/osoba

• 14. srpna v 19.00 / Nový kostel 
Přednáška o situaci nekatolíků v době 
baroka ve východních Čechách
přednáší PhDr. Ladislav Nekvapil (Litomyšlské
dny barokní tradice) 

In monte Oliveti – Litomyšl a knižní
kultura jednoty bratrské v 16. století
6. červen – 8. září 2019
Reprezentativní výstava představuje Litomyšl
jako významné kulturní a náboženské centrum
v době první poloviny 16. století. Prezentována
je řada vzácných knih vytištěných v litomyšlské
tiskárně, jedné z nejstarších u nás, velký interak-
tivní model města a také unikátní tiskařský lis.
Litomyšl je po Plzni, Vimperku, Praze a Kutné
Hoře pátým městem v Čechách, kde se začaly
tisknout knihy. Mezi lety 1503–1505 sem přišel
první tiskař Pavel z Meziříčí, později zvaný Oli-
vetský z Olivetu. Své tisky označoval formulací
„in monte Oliveti“ (= na hoře Olivetské), odka-
zující na místo, kde jeho tiskárna působila.
Horou Olivetskou je i dnes nazýváno litomyšl- ské zámecké návrší, a to podle stejnojmenného

premonstrátského kláštera, který stál ve stře-
dověku v místech zámku.
V první polovině 16. století byla Litomyšl ústřed-
ním sídlem jednoty bratrské, nové české refor-
mované církve, která vznikla v Kunvaldu
u Žamberka v roce 1458. Nad jednotou i tiskár-
nou drželi ochrannou ruku Kostkové z Postupic,
majitelé Litomyšle sídlící na zdejším hradě. Ti-
skárna pracovala převážně pro jednotu, vydá-
vala spisy jejích teologů, například Lukáše
Pražského a zdejšího bratrského biskupa Jana
Augusty, dále díla Jana Husa i aktuální práce
německého reformátora Martina Luthera přelo-
žené do češtiny. Produkci doplňovala světská li-
teratura, k níž náležel i cestopis Martina
Kabátníka, litomyšlského měšťana, který pod-
nikl cestu do Jeruzaléma a Egypta.
Pro výstavu se podařilo shromáždit jedinečný
soubor vzácných tisků a dalších předmětů po-
cházejících ze sbírek jedenácti českých a jedné
německé instituce. Jádrem výstavy jsou lito-
myšlské tisky, doplněné produkcí dalších čes-

kých, německých a polských tiskáren z 16. a 17.
století. Prohlédnout si tak můžete mimo jiné
i proslulá díla tehdejší typografie, jako například
Práva městská od Brikcího z Licka, Šamotulský
kancionál nebo Bibli kralickou.
Návštěvnicky velmi atraktivní je velký interak-
tivní model Litomyšle k roku 1540. Ten předsta-
vuje jinou Litomyšl, než jak ji známe dnes. Tehdy
zde existovala dvě formálně samostatná
města, dolní kolem velkého náměstí a horní
u hradu Kostků z Postupic. Interaktivní část mo-
delu přibližuje dobový život ve městě, například
lázeňství, pivovarnictví, řemesla, opevnění
a řadu dalších témat.
Neméně zajímavým a jedinečným artefaktem je
plně funkční tiskařský lis, který nese nápis Pra-
elum Pauli, latinsky „lis Pavlův“ ve smyslu Pavla
Olivetského, prvního litomyšlského tiskaře. Lis
budí pozornost již svojí mohutností a rozměry,
vysoký je 2,4 metru. Jeho přestavení veřejnosti
se mohlo uskutečnit pouze díky spolupráci
s tiskárnou H. R. G. Litomyšl. 
Funkčnost celodřevěného lisu a práce prvních
tiskařů v 16. století bude prezentována návštěv-
níkům výstavy každý víkend, o prázdninách
denně ve 14 hodin.
V návaznosti na výstavu muzeum vydalo dvě
publikace. První je výše zmíněný cestopis Mar-
tina Kabátníka, pojednávající o jeho putování do
Jeruzaléma a Egypta v letech 1491–1492. Dru-
hou tiskovinou je drobný průvodce po místech
spjatých s dějinami tisku v Litomyšli.
Výstavu pořádá Regionální muzeum v Lito-
myšli, Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.,
tiskárna H. R. G. Litomyšl a Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice.

René Klimeš

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

• 17. srpna v 17.00 / kostel Povýšení sv. Kříže
Koncert smíšeného dětského sboru Effatha
bratrské písně a dramatizace zaměřená na his-
torii Českých bratří
• 20. srpna v 19.00 / Nový kostel 
Jan Jílek – krejčí, který chodil s Bohem
úryvky ze zachovaného životopisu barokního
křesťana v Litomyšli
• 24. srpna ve 14.00 / Regionální muzeum
Komentovaná prohlídka výstavy
In monte Oliveti
provází autor výstavy Mgr. Jiří Just, Th.D.
• 31. srpna / Tiskárna H. R. G. Litomyšl
Exkurze v Muzeu tisku
max. 10 návštěvníků na prohlídku v časech
9.00, 10.30, 13.00, 14.30, 16.00 hod.
nutné rezervovat předem na
pokladna@rml.cz či telefonicky na 461 615 287
vstupné zdarma při předložení vstupenky na
výstavu In monte Oliveti, jinak 60 Kč/osoba
• 7. září v 19.00 /
kostel Rozeslání svatých apoštolů
Hudba v labyrintu času
hraje soubor Musica per gaudium
• 8. září dopoledne / litomyšlské kostely a sbory
Bohoslužby a mše v kostelech
a sborech Litomyšle
• 8. září v 16.00 / Zámecký pivovar
Ekumenická bohoslužba na dvorku EŠC
hostem bude Miloš Kolovratník, římskokatolický
farář z České Třebové
Změna programu vyhrazena.
Vstup volný. Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Opravy škol, školek a jejich provoz přes letní prázdniny
Pomalu se blíží konec školního roku. Zatímco
děti budou odpočívat při prázdninovém dová-
dění venku, v budovách škol bude panovat čirý
ruch. Jako každý rok, i letos město plánuje na
červenec a srpen dílčí opravy tříd, chodeb a dal-
ších prostor. Na tyto práce poputuje přes milion
korun a za tuto částku se chystají výměny svě-
tel, opravy a malování stěn ve třídách či nátěry
fasády. Kromě těchto menších akcí budou ře-
meslníci pilně pracovat i na třech dalších vel-
kých projektech.
Tím prvním je přístavba II. ZŠ, jedna z největších
investic pro letošní rok, která se dokončí na
konci června. Pro školáky tam vznikají odborné
učebny pro výuku cizích jazyků, práci s digitál-
ními technologiemi a nová kuchyň, kde se děti
budou učit základům vaření. Otevřít se mají na
začátku příštího školního roku. Přístavba včetně
vnitřního vybavení bude stát 25 milionů Kč,
městu se však podařilo sehnat dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního programu ve
výši 15,5 milionu korun.
Současně se pracuje na rozšíření kapacit II. MŠ
na ulici 17. listopadu, kde v bývalých prostorech
Domu dětí a mládeže Litomyšl vznikají dvě nové

třídy. Stavebními úpravami dojde k navýšení ka-
pacity o 59 míst. Město to bude stát zhruba 15,5
milionu korun. Rekonstrukce by měla skončit
letos na podzim. V budově III. MŠ by přes prázd-
niny mělo dojít k rekonstrukci sociálních zaří-
zení a menším stavebním úpravám za dva
miliony korun.
Kvůli rekonstrukci bude II. MŠ přes letní prázd-
niny dočasně uzavřena. Provoz bude zajišťovat
III. MŠ, kam v době stavebních prací zamíří pe-
dagogický sbor uzavřené školky. Přes prázdniny
opět dojde ke střídání školek v letním režimu,
na který jsou rodiče zvyklí. Jedinou výjimku tvoří

již zmíněná uzavírka II. MŠ. Ta se pro děti otevře
až na začátku příštího školního roku. Vedení
města děkuje rodičům za pochopení a věří, že
nové prostory se budou líbit jim i jejich dětem.

Otevírací doba školek přes letní prázdniny:
• I. MŠ Zámecká bude otevřena od 1. do 19. čer-
vence a od 26. do 30. srpna.
• Budova II. MŠ 17. listopadu bude celé prázd-
niny kvůli rekonstrukci uzavřena. Od 12. do 30.
srpna bude provoz dočasně v III. MŠ.
• III. MŠ Lidická bude otevřena od 22. července
do 30. srpna -red-

Revitalizace židovského hřbitova 
Vážení občané krásného historického města Li-
tomyšle. Vždy, když jsem vaše město navštívil,
procházel jsem náměstím, přilehlými ulicemi
a zašel na zámek, perlu vašeho města, jsem
přemýšlel nad tím, proč nedaleko od centra,
v polích v Lánech, od konce druhé světové války
podléhá zkáze židovský hřbitov. Snažil jsem se
nalézt odpověď na otázku, proč poté, co nacisté
zavraždili ty, jejichž rodiče a prarodiče zde našli
svůj hrob,  pokračovatelé myšlenek českoslo-
venského obnovení, pokřiveni paralelní komu-
nistickou ideologií, dovolili a vlastně i podpořili
rozkradení části náhrobků svých spoluobčanů,
vymysleli přivedení meliorační vody do prostoru
hřbitova, tak aby tato vyplavovala ostatky ze-
mřelých. Ostatků těch, jejichž potomci již nemají
možnost postarat se o místa posledního odpo-
činku svých rodin. Proč? Někdo je naložil do do-
bytčích vagónů a bez ohledu na to, zda šlo
o malé děti nebo staré nemocné lidi, je poslal
do plynových komor. Po válce, v roce 1945, se
vrátil málokdo. Ti zbývající neměli již sílu ani
prostředky udržovat místa posledního odpo-
činku svých souvěrců. I proto je nyní židovský
hřbitov v Litomyšli v tak špatném stavu. Patří,
dle mého soukromého názoru, k jednomu z nej-
víc zdevastovaných židovských hřbitovů
v České republice. Hřbitov je zdevastovaný
nejen rozkradením náhrobků, ale zejména mo-
rálním zdevastováním místa posledního odpo-
činku těch, kteří se společně s vašimi rodiči,
prarodiči setkávali na ulicích Litomyšle, hrávali
si s nimi, prožívali první lásky.
Za všechny ty, kteří již nemohou poděkovat,
a věřím, že i za vás, bych rád vyjádřil hlubokou
úctu a obdiv vašemu panu starostovi Danielu
Brýdlovi, ředitelce městské galerie Daně Schlai-
chertové a vedení litomyšlských škol, kteří při-

slíbili pomoc. Za významné a nezištné pomoci
města Litomyšl se společně již letos pustíme do
revitalizace židovského hřbitova. Odstraníme
náletové dřeviny na hřbitově i v bezprostředním
okolí, pustíme se do odstranění vegetace, která
ničí náhrobky. Společně s žáky místních škol vy-
tvoříme a umístíme informační materiály, které
návštěvníkům poskytnou informace o historii
zdejší židovské komunity, těžce poznamenanou
ŠOA. Pro zájemce z řad občanů a zejména
mladé generace připravíme související předná-
šky a komentovanou prohlídku židovského hř-
bitova. A tím naše spolupráce rozhodně
neskončí. Společně se studenty restaurátorské
školy se pokusíme o restaurování několika ná-
hrobků, které byly vandalsky poškozeny. Dáme
jim tak jedinečnou příležitost být u výběru za-
chráněného náhrobku, seznámení se s osobou,
o jejíž zachování jména se zaslouží. V návaz-
nosti na projekt Zmizelí sousedé dohledáme
další souvislosti...
Budeme se těšit na setkání i s vámi. První etapa
prací proběhne na podzim letošního roku.

Martin Růžička

Zdeňka Vydrová, Josef Pleskot, Aleš Burian
a Zdeněk Sendler. Tyto významné postavy
české architektury se 30. dubna zúčastnily se-
tkání, jehož cílem bylo s odborníky, politiky
a úředníky diskutovat nad budoucností města.
Ráno nejprve členové skupiny osobně navští-
vili místa, kde se mají realizovat následující
projekty: parkování u nemocnice; regulace
Loučné v ulici Partyzánská; parkování před
sportovním areálem; napojení D35 na Českou
Třebovou; bytová výstavba na ulici Havlíčkova;
řešení území okolo Perštýna; zklidnění ná-
městí; parkoviště pod zámkem; parkování na
TGM, přechod přes I/35, nový nadchod; parko-
vání na průtahu I/35; dětský pavilon na zá-

meckém návrší; zeleň v podnikatelské zóně;
nová výstavba Na Lánech a na Husovce a kli-
dové městské zóny.
Odpoledne se pak skupina sešla v zasedací
místnosti městského úřadu, kde u projektoru
podrobně studovala plány a výkresy. Největší
debata byla o parkování na průtahu města
a plánované výstavbě rodinných domů. „Od
kapacit v oblasti architektury jsme dostali ně-
kolik tipů, připomínek a rad k našim připravo-
vaným projektům, na které budeme reagovat.
Hostům velice děkuji za zpětnou vazbu a dou-
fám, že se někdy v Litomyšli při podobném
setkání sejdeme,“ hodnotí schůzku starosta
Daniel Brýdl. -az-

Špičky české architektury řešily
rozvoj města

Nevzhledný a kluzký chodník z žulových bloků
vedoucí na rozptylovou loučku na místním hř-
bitově bude brzy minulostí. Stejně tak jako gu-
mový povrch, který tam byl pro větší bezpečí
návštěvníků položen. Městské služby Litomyšl
budou přes prázdniny pracovat na odstranění
povrchu této cesty, nově tam najdete mlatový
chodník, který bude bezpečnější a bude se do
lokality více hodit. -az-

Úpravy u rozpty-
lové loučky

I v květnovém vydání si můžete přečíst infor-
mace o některých případech, které řešili
v uplynulých týdnech strážníci Městské policie
Litomyšl.

Zloděje chytli na místě. V dubnu a květnu
vyřešili strážníci dva přestupky krádeží v ob-
chodních domech Penny Market a Kubík. Pře-
stupky byly vyřešeny uložením pokut
v příkazním řízení na místě.

Trable na silnici. V dubnu a květnu strážníci
pomohli řidičům v nesnázích. V prvním případě
pomohli nastartovat vozidlo pomocí bateri-
ového zdroje a ve druhém případě vyměnili
proražené kolo.

Klidné Gastroslavnosti. V dubnu a květnu
strážníci zajišťovali zdárný průběh kulturně –
společenských akcí Lázně ducha a Gastrono-
mické slavnosti M. D. Rettigové.

Pít na veřejnosti se nemůže všude.
V květnu řešili strážníci na základě oznámení
přestupky proti obecně závazné vyhlášce, kte-
rou se zakazuje požívání alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích. Zjištění přestupci
byli na místě ztotožnění, celá věc byla zadoku-
mentována a postoupena ke správnímu řízení
na Městský úřad Litomyšl, Odbor správní.  

Za psa zodpovídá majitel. V květnu vyřešili
strážníci jeden přestupek proti obecně zá-
vazné vyhlášce, o pravidlech pohybů psů na
veřejném prostranství, přestupek strážníci vy-
řešili uložením pokuty v příkazním řízení na
místě. Tomáš Rádek,
     velitel Městské policie Litomyšl

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Von den Nachbarn werden Freunde
– Ze sousedů se stávají přátelé
Prvních čtrnáct dnů v dubnu  využili studenti
našeho gymnázia možnosti vydat se na zku-
šenou k našim německým sousedům. V rámci
česko-německé výměny s partnerským Gym-
nasiem Landau an  der  Isar  z Bavorska po-
bývalo 20 studentů se svými učiteli
v hostitelských rodinách v Litomyšli. Na pro-
gramu litomyšlského pobytu nechyběla pro-
cházka po našem malebném městě, oficiální

přivítání na radnici, výlety do okolí, tvořivá
dílna v městské galerii či účast na vyučování,
a tím zpestření  výuky ve škole. Na přání part-
nerů jsme navštívili moravskou metropoli
s historickou prohlídkou a odborným progra-
mem ve vědecko-technickém zábavním parku.
V sobotu jsme se společně pokochali předve-
likonoční Prahou a pokračovali k německé hra-
nici. Následující týden byl pro naše české

Studentka porazila mistra floristu
ve třech disciplínách
Studenti Střední školy za-
hradnické a technické Lito-
myšl vyrazili s mladistvým
elánem na Děčínskou kotvu –
mistrovství floristů ČR.
V soutěžních disciplínách
mohli popustit uzdu své fan-
tazii – letošní ročník se nesl
v duchu „snů“. Soutěžící tvo-
řili volně vázanou kytici, dále
překvapení na motivy knihy
Malý princ, který se stará
o svou růži. Vypichovaný kvě-
tinový věnec měl být zpraco-
ván na motivy Alenky v říši
divů. V těchto disciplínách se
umístila na prvním místě stu-

dentka 3. ročníku floristiky
Martina Dyntarová, porazila
v nich všechny své soupeře.
V poslední disciplíně však
nedosáhla tak dobrého vý-
sledku, a tak nakonec o něko-
lik soutěžních bodů získala
v celkovém hodnocení
úžasné druhé místo. Také
ostatní studentky školy, Zu-
zana Janů a Tereza Křivohláv-
ková, získaly v tvrdé
konkurenci pěkná umístění.
Gratulujeme a děkujeme za
úspěšnou reprezentaci školy. 

Helena Kazdová, 
foto: archiv

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se  na: • Nejlepší pěvecké sbory sou-
těžily ve Smetanově domě • Freediving - ex-
trémní sport bez adrenalinu i životní styl •
Mařákova šachovnice s velmistrem Davidem
Navarou •  Adventure golf Za Sokolovnou •
Úplně první zápas florbalového týmu žen • Ga-
stroslavnosti M. D. Rettigové 2019 • Noc kostelů
v chrámu piaristů • Premiéra nových skladeb
Petra Jiříčka pro varhany • Litomyšl chce demisi!
Demonstrace 28. 5. 2019

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Mikrojesle v Litomyšli pokračují
Potřebujete čas na práci a nemáte nikoho, kdo
by vám zajistil péči o vaše nejmenší? Můžete
i nadále využívat služeb mikrojeslí v Litomyšli.
Rodinné centrum v současnosti mikrojesle pro-
vozuje v rámci pilotního projektu MPSV z pro-
středků ESF a veřejného rozpočtu ve spolupráci
s městem Litomyšl. Město poskytlo projektu zá-
zemí v prostorách Zámeckého návrší na Jirá-
skově ulici.  Letos Rodinné centrum Litomyšl
získalo prostředky v rámci pokračovacího pro-
jektu na zajištění dalšího provozu od října 2019
do června 2022.
Pro rodiče, kteří jsou zaměstnaní, zaměstnání
hledají nebo se na ně formou vzdělávání připra-
vují, nabízíme od října 2019 péči o děti od 0,5
do 3 let. O děti se bude starat kvalifikovaná

chůva, v období vycházky a oběda budou zajiš-
ťovat péči chůvy dvě. Pečováno bude o nejvíc 4
děti současně. Otevřeno bude od 8 do 16 hodin.
Péči je možné využít celodenně nebo na půl dne
– záleží na sladění našich možností a vašich po-
třeb.
Informace a přihláška jsou na stránkách Rodin-
ného centra, přihlášku pošlete tak, aby byla do-
ručena  nejpozději  30. 6. 2019 na adresu
Mikrojeslí, Jiráskova 134, Litomyšl, nebo na tuto
adresu přineste osobně.  Přijaté přihlášky vy-
hodnotíme  do 31. 7. 2019 a pak vás informu-
jeme o výsledku mailem.
Pokud by vás zajímalo, jak to v mikrojeslích vy-
padá, domluvte si návštěvu, jste vítáni.

Za mikrojesle Jana Urbanová

Žáci ZŠ U Školek jsou druzí nejlepší
z Čech a Slovenska v prezentování
Tým Trojka z Dvojky ve složení Julie Müllerová,
Štěpán Ludvíček a Matěj Sádovský se ve čtvrtek
25. 4. 2019 utkal v prezentování s nejlepšími
týmy z Čech a Slovenska na velkém Grand fi-
nále v Brně, kam se probojoval jako nejlepší
z Pardubického kraje v soutěži Prezentiáda.
Konkurence byla letos opravdu nevídaná, o to
více si ceníme báječného druhého místa. Se
svým zpracováním prezentace na téma „Na
vzhledu (ne)záleží“ získal náš tým stejný počet
bodů jako vítězové, o první příčce rozhodl jediný
hlas při hlasování. Podařilo se jim přesvědčit
porotu o tom, že dokáží spolupracovat v týmu,
kultivovaně komunikovat, nemají problém ob-
hájit svůj názor a pohotově reagovat, nezaskočí

je tréma, když se mají postavit před plný sál lidí
a mluvit do mikrofonu.  Vědí, jak postavit pre-
zentaci, aby zaujala vizuálně a smysluplně do-
plňovala mluvené slovo, jak zaujmout publikum,
aby jim věnovalo svoji pozornost. Soutěž dala
všem zúčastněným mnoho zajímavých zkuše-
ností a zážitků, získali dovednosti, které využijí
v mnoha životních situacích.
Srdečně gratulujeme a přejeme všem členům
týmu, aby svůj nesporný talent dále rozvíjeli
a zužitkovali. A také aby byli spokojeni sami se
sebou a dokázali se přijmout takoví, jací jsou,
protože práě takoví jsou jedinečnými, osobitými
originály, přesně jak vysvětlovali posluchačům
ve své prezentaci. Miroslava Jirečková

Podnikavci
ze ZŠ U Školek
slaví úspěch
S nápadem jak využít a zpracovat mlíčka,
o které není ve škole příliš zájem, přišli  žáci ze
7.B. O velkých přestávkách nabízejí svým spo-
lužákům lahodné a zdravé smoothie. Děti si při-
nesou svoji krabičku mléka, vyberou si jednu
z mnoha příchutí a odchází s kelímkem čerstvě
umixovaného smoothie. Se svým projektem
„Nebůůůůď smutný, dej si smoothie!“ postoupili
do finále národní soutěže Malý podnikatel, která
se konala 13. května v Praze. Sehraný tým do-
slova nadchl porotu a s velkou převahou nad
ostatními zvítězil! Porota složená z úspěšných
podnikatelů ocenila celkovou promyšlenost
projektu – od reklamy, jednotlivých rolí v týmu,
ekonomiky, ekologického aspektu, přes dlouho-
dobou udržitelnost až po skvělou sehranost
a spolupráci. Aby v sále, kde prezentovali svůj
nápad, nebyl nikdo smutný, připravili nejen pro
porotu, ale i pro další posluchače chutné smoo-
thie. Celý jejich nápad vznikl v rámci aktivit
a činností, které ve škole aplikujeme díky pro-
jektu „Učíme se podnikavosti“. Do projektu,
který se snaží podnítit děti k vymýšlení nápadů
a následné realizaci, se naše škola připojila v le-
tošním roce a jsme moc rádi, že přináší první
úspěchy. Jan Coufal

studenty výzvou k samostatnosti. Reciproční
návštěva nabídla spoustu příležitostí překoná-
vat jazykovou bariéru, učit se německy, objas-
nit pár českých slov nebo využívat společnou
angličtinu. Kromě zdokonalení se v cizím ja-
zyce je cílem projektu také poznání jiného re-
gionu, seznámení se s jeho tradicemi, kulturou
a historií i zajímavými místy, což byla v našem

případě města Pasov a Regensburg. Studenti
navázali nová kamarádství a mohli porovnat
život rodiny a školy u nás a za hranicemi. Celá
akce proběhla za významné podpory Česko-
německého fondu budoucnosti, vedení  gym-
názia, OPS a rodičů zúčastněných žáků, jimž
tímto děkujeme. Helena Dvořáková
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Školamyšl v Květné Zahradě
Květná Zahrada je organizací zaměřenou na
pomoc a podporu ohrožených a rizikových dětí
a jejich rodin a mladých lidí, kteří jsou po dosa-
žení zletilosti v obtížné životní situaci – bez
přístřeší, potřebné pomoci a podpory.
Dům na půl cesty Květná pomáhá těmto mla-
dým lidem naučit se žít samostatně, najít si po-
stupně bydlení, práci, navázat osobní a sociální
vztahy a vazby a stát se součástí přirozeného
místního společenství. Poskytované sociální
služby zachovávají a rozvíjí důstojný život, jsou
zaměřeny na podporu samostatnosti, nezávi-
slosti a soběstačnosti.

Květná Zahrada je také zřizovatelem Střediska
výchovné péče Svitavska ALFA. Jedná se o škol-
ské poradenské zařízení, které poskytuje pre-
ventivně výchovnou péči dětem a mladistvým
od 3 do 18 let. Péče je poskytována ambulantní,
terénní a celodenní formou na území celého
okresu Svitavy, s detašovanými pracovišti v Po-
ličce, Moravské Třebové, Jevíčku, Litomyšli a ve
Svitavách.
Od roku 2009 se Květná Zahrada věnuje také
sociálnímu podnikání, které je zaměřeno ze-
jména na zaměstnávání sociálně rizikových
a ohrožených mladých lidí.

Jako další aktivity zajišťuje Květná Zahrada
ještě vzdělávací, přednáškové a osvětové čin-
nosti. Jsou příznivci a přesvědčení propagátoři
spolupráce neziskového sektoru, samosprávy,
podnikatelských subjektů a široké veřejnosti.
Děti ze Školamyšle jezdí do Květné Zahrady ne-
jenom pomáhat s prací na farmě. Snažíme se
tímto způsobem podpořit rozvoj dobrovolnictví.
Věříme, že dobrovolnictví prohlubuje ve společ-
nosti pocit sounáležitosti, rozvíjí občanskou
společnost a vede k zodpovědnosti za svět
kolem nás. A podle sociologických studií s vírou
v jednotu sebe se světem, který nás obklopuje,
tzv. „oneness“, úměrně roste i pocit spokoje-
nosti člověka se životem. I když tedy víme, že
dobrovolnictví vlastně prospívá hlavně jedinci
samotnému, není jednoduché v duchu tohoto
principu měnit životy dospělých. Můžeme ale
začít u dětí a věřit, že se dobrovolnictví stane
součástí jejich životních hodnot.
Děkujeme zakladatelům a pracovníkům Květné
Zahrady, předně Ferdinandu Raditschovi, za ži-
votní inspiraci.

Radoslava Renzová, Školamyšl

Světlušky hrají divadlo
Družina sedmi světlušek z 9. skautského od-
dílu Litomyšl se poslední březnový víkend
zúčastnila celostátní soutěže Umělecká šestka
v Českých Budějovicích. Umělecká šestka je
soutěž pro vlčata a světlušky, kde jednotlivé
družiny ukazují své dovednosti v oblasti di-
vadla, tance, zpěvu či výtvarna. Světlušky z 9.
oddílu si vybraly divadlo, a tak měly možnost
ukázat své představení s názvem O rybáři
a jeho ženě dalším šestnácti družinám, které

taktéž přijely na soutěž s divadelním předsta-
vením. Kromě samotného soutěžení byl
během akce připraven pestrý program. Mezi
něj patřilo například divadlo od Víti Marčíka,
poznávání místních pověstí, malování a tvoření
dle různých uměleckých slohů,... 
I přesto, že světlušky nezískaly medaili, dovezly
si spoustu zážitků, na které rády vzpomínají.

Veronika Kovářová

Milí čtenáři, právě teď, u čtení tohoto článku,
získávají žáci a vyučující na ZŠ Zámecká nové
zkušenosti s různými kulturami. Škola na Zá-
mecké ulici pozvala do svých prostor pět za-
hraničních studentů z různých koutů světa.
Možná se tak i vy potkáte na procházce měs-
tem s Anzhelou z Kazachstánu, Ekou z Gruzie,
Rajem z Indie, Narikun z Thajska či Viktorií
z Ruska. Všichni tito studenti, kterým je mezi
20 a 29 lety, přijíždí v rámci mezinárodního
projektu Edison. Jejich cílem a snem je poznat
různé národy a kultury. Na oplátku nechávají
poznat svoji kulturu. Očekáváme, že během
své týdenní návštěvy, která se koná v týdnu
od 3. do 7. června, seznámí žáky a pedagogy
se svou zemí a zvyky, že poznáme, co máme
odlišné a v čem jsme si hodně podobní.
Hlavním jazykem studentů je angličtina, takže
budou mít naši žáci další příležitost procvičit
si angličtinu v praxi. Velkým dnem celého
týdne pak bude středa. Během tzv. Global
Village totiž proběhne společná prezentace
zemí, často vylepšená ochutnávkou jídel.
Bude to jedinečná příležitost poznat všechny
studenty na jednom místě.
Celá akce by se nemohla konat bez pomoci ro-
dičů našich žáků, kteří studentům poskytují
ubytování, za což jim velmi děkujeme.

Za kabinet anglického jazyka
Václav Lipavský

Projekt Edison

Když matematika baví, 
přicházejí úspěchy
Bez matematiky se v běžném životě neobej-
deme. Denně sčítáme, odčítáme a potýkáme
se s řešením méně či více obtížných matema-
tických situací. Velmi úspěšná v řešení růz-
ných matematických úloh, rébusů a úkolů je
Anna Samková ze 7. třídy ZŠ U Školek. Anička

postoupila potřetí v řadě do celostátního fi-
nále matematické soutěže Pangea. Organizá-
toři připravili pro více než 9000 soutěžících
sedmáků sadu 25 extrémně náročných úloh.
Anička se se všemi těmito nástrahami
úspěšně vypořádala a skončila na skvělém
čtvrtém místě. Od umístění na stupních ví-
tězů ji dělila jedna úspěšně vyřešená úloha.
Anička opakovaně dosahuje absolutního
počtu bodů v matematickém Klokanovi a paří
k celorepublikovým šampionům. Kromě
Aničky úspěšně reprezentují naši školu i její
spolužáci Matyáš Cafourek a Jana Kopecká.
Všichni tři obsazují přední příčky v okresních
i krajských kolech různých soutěží, jako je Py-
thagoriáda, matematická olympiáda či mate-
maticko-logická korespondenční soutěž Jáma
lvová. Všem našim úspěšným matematikům
gratulujeme. Jan Coufal

Poděkování studentům
a pedagogům za pomoc
Městské lesy se kromě kůrovcové kalamity
a poškození jasanových porostů houbovými pa-
togeny potýkají se škodami po sněhovém a vě-
trném polomu. Mokrý sníh rozlámal především
mladé porosty v nadmořské výšce kolem
550 m. n. m. 
Kvůli obavám o rozšíření kůrovce v takto poško-
zených porostech se městské lesy rozhodly vy-
klidit rozlámané dříví z porostů a následně je
rozštěpkovat k využití pro energetické účely.
Tak obrovský rozsah prací by nebylo možné
zvládnout vlastními silami. Proto městské lesy
požádaly o pomoc Střední školu zahradnickou
a technickou. Studenti prvního a třetího ročníku
učňovského oboru opravář lesnických strojů

téměř dva měsíce pomáhali pracovníkům ML
nejen s odklízením ulámaných vršků, ale také
při sázení stromků na Černé hoře.
Díky tomu se podařilo vyčistit poškozené po-
rosty od pro kůrovce atraktivní hmoty a ná-
sledně z ní vyrobit 800 kubíků energetické
štěpky. Pro představu to obnáší přes 100 velko-
objemových kamionů. Studenti také v tomto
období zasadili 10 000 stromků na holiny
vzniklé po kácení poškozených stromů na Černé
hoře.
Velký dík lesáků patří nejen studentům, ale
především vedení školy a vedoucímu praktic-
kého vyučování Ing. Pavlu Kovářovi.

Petr Novák, Městské lesy Litomyšl

Marek Bartoníček  M-STYL  
Dolní Újezd 14  

(1. patro, nad drogerií Nowel)  
tel.: 603 753 359 

Nabídka: 
     

foto školních srazů 
(fotografie do 3 hodin) 

 

opravy starých fotografií 
+ tisk nových do rámečků 
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Proboštský chrám
v létě otevřen
Stejně jako v loňském roce, bude i v letošní tu-
ristické sezóně otevřen proboštský a kapitulní
kostel Povýšení sv. Kříže k prohlédnutí, k poko-
chání, ale i ke ztišení a k modlitbě. Mimoto
budou moci návštěvníci vystoupat na kostelní
věž a prohlédnout si Litomyšl z ptačí perspek-
tivy. Tato nejcennější sakrální památka města,
místo odpočinku velikánů, jako byli litomyšlský
biskup a humanista Jan ze Středy nebo barokní
architekt Giovanni Battista Alliprandi, své brány
otevře v sobotu 1. června. Kostel bude přístupný
v červnu, červenci a srpnu vždy od úterý do so-
boty v čase 10.00–18.00 a v neděli v čase 13.00–
17.30 hod.
Prostor kostela je otevřen zdarma, vstup na věž
je zpoplatněn jednotným vstupným 30 Kč.
Kromě toho nabízíme k zakoupení nové pohled-
nice, autorské grafické listy Věrky Sejkorové Ka-
šparové, turistické známky, nálepky i vizitky.

Za proboštství Vítek Večeře

Den otevřených
dveří litomyšlského
archivu 2019
Při příležitosti Mezinárodního dne archivů (který
každoročně připadá na 9. 6.) se již tradičně na
počátku měsíce června uskuteční Den otevře-
ných dveří Státního okresního archivu Svitavy
se sídlem v Litomyšli. Letos se tak stane v so-
botu 8. června, kdy si od osmé do čtrnácté ho-
diny budou moci návštěvníci prohlédnout –
s doprovodným komentářem – prostory veřej-
nosti běžně dostupné, to je badatelnu, respirium
pro badatele etc., ale i části archivního praco-
viště veřejnosti nedostupné, tedy pracovny ar-
chivářů, přípravnu studijního materiálu, archivní
knihovny, přejímací a pořádací místnost, míst-
nost pro digitalizaci archiválií, ale zejména ar-
chivní depozitáře. Pro návštěvníky archivu bude
připravena výstavka archiválií, pro děti pak
vhodný doprovodný program. Součástí Dne ote-
vřených dveří bude rovněž komentovaná pro-
hlídka výstavy Osmdesát let od okupace zbytku
Československa nacistickým Německem ve
světle poštovních známek. Vážení přátelé ar-
chivu, těšíme se na Vaši návštěvu.

Za kolektiv zaměstnanců Oldřich Pakosta

Výstava indických příběhů v Litomyšli
Od soboty 1. června je v kostele Povýšení sv.
Kříže v Litomyšli k vidění nová výstava příběhů
z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. Die-
cézní charita Hradec Králové tímto způsobem
vypráví příběhy osmi úspěšných absolventů
projektu Adopce na dálku®. Výstava zůstane
v Litomyšli až do 26. července. Pro veřejnost
bude přístupná vždy od úterý do soboty v čase
10 – 18 hodin a v neděli od 13 do 17  hodin. Další
zastávkou putovní výstavy poté budou neda-
leké České Heřmanice.
Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha
pomáhat dalším lidem. K některým jsou k dis-
pozici také krátká videa s českými titulky (you-
tube.com/AdopceNaDalku). Mnozí z dnes již
dospělých absolventů prožívali v dětství těžké

chvíle kvůli nemoci nebo úmrtí jednoho z ro-
dičů. Naštěstí se jich ujali indičtí partneři pro-
jektu Adopce na dálku®. Když se pak tito mladí
lidé postavili na vlastní nohy, začali někteří sami
finančně podporovat chudé děti a další jim ve
svém volném čase pomáhají třeba s domácími
úkoly.
Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli
od roku 2000 již téměř 6500 indických dětí
k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců
má smysl. Z absolventů projektu se v řadě pří-
padů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní
nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevě-
domí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje ro-
diny a jsou přínosem pro celou indickou
společnost. Vojtěch Homolka

Velkoryse koncipovaná výstava, jejíž vernisáž
proběhne v sobotu 15. června od 17 hodin před
domem U Rytířů, připomene životní i profesní
osudy litomyšlského rodáka, bibliofila Josefa
Portmana. Rozšíří dosavadní povědomí o jeho
práci a sbírce, ale také přehodnotí některá
přetrvávající klišé vztahující se k jeho osobě.
Zatímco jeho přítel Josef Váchal, autor vý-
malby dvou místností domu, současného
Portmonea, je dnes všeobecně znám, své-
rázný Portman zůstal jako démonický uzurpá-
tor uměleckých děl ve Váchalově stínu.
Portman bude na výstavě prezentován nejen
svou vydavatelskou činností, ale také jako vy-
trvalý sběratel, rozporuplný mecenáš a milov-
ník umění. Jako bibliofil a amatérský tiskař stál
za vznikem mnoha zajímavých knižních titulů,
nezřídka vydaných jen v jednom nebo několika
málo výtiscích, často doplněných důmyslným
výběrem výtvarného doprovodu. Neostýchal
se oslovit ke spolupráci takové umělce, jakými
byli např. J. Konůpek, Z. Braunerová, V. Preis-
sig, M. Marešová, J. Čapek nebo K. Svolinský.
Z literátů patřili k jeho nejoblíbenějším Ch.
Baudelaire, O. Březina, P. Claudel, J. Durych, E.
Demolder, G. Flaubert, F. Kafka, P. Louÿs a M.
Marten. Přestože Portman celoživotně působil
v Litomyšli, charakter, rozpětí a výsledky jeho
činnosti přesáhly hranice jeho rodného regi-
onu a v určitém směru také hranice tehdejšího
Československa. Navázal např. kontakty s G.
Rouaultem, G. Groszem nebo A. Schamonim.
Stal se také jedním z prvních nakladatelů,
kteří u nás vydali ilustrované texty Franze
Kafky. Zvláštní pozornost bude na výstavě

věnována Portmanově sbírce výtvarného
umění.
Josef Portman svými dary významně obohatil
fondy litomyšlské Městské galerie i Památníku
národního písemnictví v Praze, jemuž věnoval
podstatnou část svého celoživotního díla.
A právě ve spolupráci těchto institucí vznikla
tato rozsáhlá výstava, která vůbec poprvé kom-
plexně představí Litomyšlanovu osobnost
a jeho rozmanitou sbírku – kresby, malby, gra-
fiky, ex libris, užité umění, plastiky, fotografie,
knižní tvorbu, tiskařské štočky, ale i archivní
materiály. Kurátorkami tohoto výstavního pro-
jektu jsou PhDr. Vilma Hubáčková, CSc.,
a PhDr. Bronislava Rokytová, Ph.D., z Památ-
níku národního písemnictví, jež při jeho přípravě
vyšly z témat, která zpracovaly ve své nedávno
vydané knize Josef Portman (1893–1968). Na
pomezí bibliománie. Podoba výstavy, jež se
koná i díky velkorysé finanční podpoře Minister-
stva kultury ČR ve výši 376 000 Kč, částce 20
000 Kč poskytnuté Pardubickým krajem a také
tradičním místním sponzorům – firmě Langha-
mer a Vinárně „U Mydláře“, je dílem pražského
architektonického studia ASGK Design a lito-
myšlského grafického studia wwworks.  Záštitu
nad ní převzali Roman Línek, 1. náměstek hejt-
mana Pardubického kraje, a starosta Litomyšle
Daniel Brýdl. Přístupná bude do 8. září, a to
v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl.
Připraven je rovněž bohatý doprovodný pro-
gram pro malé i velké milovníky umění. Po-
drobné informace o něm najdete na webových
stránkách www.galerie.litomysl.cz.

Stanislav Vosyka

Mánie Josefa Portmana

Letní kino za sokolovnou
začne promítat 16. června 
Už v neděli 16. června zahájí svůj pravidelný se-
zonní provoz letní kino ve Sportovním areálu za
sokolovnou. Až do konce prázdnin tak budete
moci strávit za 50 korun příjemný nedělní večer
s českým nebo zahraničním filmem. 
Sérii promítání začneme v neděli 16. června od
21.30 hodin úspěšnou českou komedií „Po čem
muži touží“ s Annou Polívkovou, Táňou Pauho-
fovou, Jiřím Langmajerem a dalšími populárními
herci. Na 23. června od 21.30 hod. je připravena
projekce snímku „LOVEní“ – v hlavních rolích
s Jakubem Prachařem, Ester Geislerovou a Ja-
roslavem Pleslem. Neděle 30. června bude pat-

řit šestému pokračování série Transformers
s názvem „Bumblebee“. V této americké akční
a dobrodružné sci-fi hrají v hlavních rolích Ha-
ilee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.
a další. Následující nedělní večery uvedeme
filmy „Ženy v běhu“, „Teroristka“, „Bohemian
Rhapsody“, „Co jsme komu zase udělali“ a další.
Sportovní areál za sokolovnou nabízí velký
výběr nápojů, chuťovek k pivu a vínu i grilované
speciality. Zázemí ocení jak dospělí diváci, tak
rodiny s dětmi. Přijďte se podívat! Více na
www.kinolitomysl.cz

Prokop Souček 

Litomyšlské krásy
a krásky v obrazech
Sergeje Iščuka
Srdečně vás zveme na výstavu Sergeje Iščuka,
litomyšlského malíře s hlubokými kořeny do-
nských kozáků, do El lamíno café na litomyšl-
ském návrší. Vernisáž proběhne 13.6. od 17.00
hod.
Od 14. 6. do 18. 7. 2019 si můžete dát výbornou
kávu ve společnosti obrazů s litomyšlskou té-
matikou, chybět nebudou ani krásné ženy. Ote-
vřeno pondělí–pátek 11–18 hodin, sobota
a neděle 10–18 hodin, pro návštěvníky festivalu
také během večerních koncertů Smetanovy Li-
tomyšle konaných na zámeckém návrší.
Výstavu pořádá Galerie de Lara ve spolupráci
s El lamíno café. Eva Zoubková
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v Litomyšli v červnu 2019
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 6. So 14.00 Dětský sportovní den – soutěže, skákací hrady, malování na obličej, atd. • Sportovní areál za Sokolovnou tel. 777 947 718
16.00–23.00 Litomyšlská muzejní noc – již tradičně Vás galerie a muzea zvou k nočnímu dobrodružství • různá místa v Litomyšli tel. 461 615 287
22.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Funky Ride – house music, djs Gely a Guest, vstupné 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 6. Ne 10.00–16.30 Tanec orla a labutě – tanec integrace s Michaelou Petersen • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
3. 6. Po 19.00 Kočka v oregánu – abonentní divadelní představení uvádí Divadlo Kalich, zbylé vstupné 300 a 350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
4. 6. Út 10–11 a 17–18 Žabky na provázku – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720

19.30 569. LHV: Bennewitzovo kvarteto – Mendelssohnovy inspirace – koncert, 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
5. 6. St 16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany – sál tel. 461 612 628

17.00 In monte Oliveti / Litomyšl a knižní kultura Jednoty bratrské v 16. století – vernisáž výstavy • muzeum tel. 461 615 287
6. 6. Čt 17.00 Výměna praktiků Access Bars • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
7. 6. Pá 11.00 Schůzka Klubu Paleček • městská knihovna tel. 461 612 068

18.00 Meditace s Křišťálovými mísami – s Jiřinou Solvanou Vašínovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Večer chval s kapelou Timothy – koncert slovenské worshipové kapely, vstup volný • Piaristický chrám tel. 461 615 287
22.00 Tahiti Night – R´n´B, dance a club music, dj Jan Packan, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

8. 6. So 8.00–14.00                    Den otevřených dveří litomyšlského archivu – prohlídka s doprovodným komentářem • Státní okresní archiv tel. 461 614 810
13.00 Slavnost hrdinů / Edice 27 linií – vernisáž výstavy • Galerie Zdeněk Sklenář tel. 603 377 675
20.00 Prostě techno! • El lamíno café tel. 733 522 488
22.00 Oldies party – dj Tomáš Kadlec, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
23.00 Dance párty – dj Magdi–da, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

9. 6. Ne 15.00 Cukrové tintilimintili – divadelní představení pro děti uvádí Divadélko Kůzle, pro děti od 3 let, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
16.00 Svatodušní neděle ve Školamyšli – ekumenická bohoslužba na dvorku, hostem bude F. Keller • ZŠ Školamyšl tel. 775 612 258

11. 6. Út 10–11 a 17–18 Malování na triko foukacími fixami – tvoření, vlastní triko s sebou • rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Všechno je parafráze skutečnosti – rozhovor A. Fleka a D. Rause • Nový kostel tel. 604 947 739

12. 6. St 9.00–13.00 Den Integrovaného záchranného systému Litomyšl – ukázka techniky policie, hasičů a záchranářů • areál SŠZaT  tel. 461 653 333
13.30 Kam na prázdniny – čtení s babičkou Aničkou • městská knihovna tel. 461 612 068
16.00 Studentská jízda 2019 – vystoupí The Valentines, The Cousins, Oops, vstupné 70 / 140 Kč • Sportovní areál za Sokolovnou tel. 777 947 718
19.00 Architektura a klimatická změna – přednáška akademického architekta Aleše Brotánka • Nový kostel tel. 461 612 263

13. 6. Čt 10.00–11.00 Plánování letních výletů • rodinné centrum tel. 607 605 720
20.15 SL: Slavnostní zahajovací koncert – 790–1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575

14. 6. Pá 15.00 Bigbandy ZUŠ Litomyšl a ZUŠ Česká Třebová – koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 612 628
15.00 Mánie Josefa Portmana - exkluzivní komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00 MUDr. Jan Vojáček: Umění být zdráv – přednáška, 350 Kč • Hotel Zlatá Hvězda – salonek tel. 605 147 812
19.00 SL: A. Dvořák: Svatá Ludmila – oratorium pro sóla, sbor a orchestr, vstupné 790 – 1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 Be Fashion – all music, dj Stayer, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 6. So 8.00–11.00 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507
14.00 a 17.00 SL: J. Teml: Kocour v botách – opera pro děti, 95–390 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575
17.00 Mánie Josefa Portmana / Vy jste unikum milý Portmane – vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.00 SL: Hvězdy operního nebe: Olga Peretyatko – galakoncert, 1490–2490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 Lightstick Party – dj Pegas, vstupné 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
23.00 Petr Nikl: Organické stopy – večerní vernisáž výstavy a performance Petra Nikla Lití myšli • Galerie Pakosta tel. 732 825 540

16. 6. Ne 11.00 SL: Ambroš Ladies Orchestra – koncert k nedožitým 90. narozeninám legendy J. Suka, 290–490 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 575
15.00 Cestopisák Josefa Váchala – komentovaná prohlídka s H. Klimešovou a H. Klínkovou • Portmoneum tel. 461 615 287
16.00 SL: Poklona B. Smetanovi – v koncertní části zazní jeho sborová díla a skladby L. Janáčka a B. Martinů • Smetanovo nám. tel. 461 612 575
19.30 SL: Čajkovského orchestr Moskva – koncert, 790–1290 Kč • Smetanovo náměstí tel. 461 612 575

17. 6. Po 16.00 a 20.00 SL: Koncert na přání: 3 Freeman Show – O.Brousek, O. G. Brzobohatý a další, 790–1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
18. 6. Út 9–12 a 13–16 Den otevřených dveří – u příležitosti 9. výročí zahájení provozu denního stacionáře • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412

10–11 a 17–18 Zdobení muffinů – kuchtění • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Boží ZOO – večer poezie s básníkem Václavem Žďárským • Husův sbor tel. 724 704 977
17.00 Závěrečný koncert • Základní umělecká škola B. Smetany – v sále tel. 461 612 628
20.00 SL: Magdalena Kožená: Zahrada vzdechů – koncert, 990–1490 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575

19. 6. St 17.30 Dětský koncert • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 SL: Goldbergovské variace – koncert, 190–390 Kč • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 575

20. 6. Čt 9.00 – 17.00 Výklady karet – Emilíe Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
17.00 KJČ: Literární toulky po Litomyšlsku 2 – přednáška Marty Vandasové • restaurace Slunce – salonek tel. 724 024 708
19.30 SL: Z domoviny – koncert, 190–390 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 575
20.00 Floex presents A Portrait of John Doe – koncert, 180 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21. 6. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl – bydlení IV – tematická prohlídka města s průvodcem, zdarma • sraz u sokolovny tel. 461 614 765
18.00 Našly se Hodinky – křest CD P. Jiříčka "Hodinky" a autogramiáda • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
21.00 SL: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky – opera o 3 dějstvích, 590–990 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 All Stars party – dj Marvo, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 6. So 16.00 Pendl za Sokolovnou – koncert, atrakce pro děti • Sportovní areál za Sokolovnou tel. 777 947 718
8.00–17.00 Starodávný jarmark – tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný program na pódiu • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
9.30–12.00 Zapleť se s uměním: Vazba knih a linoryt – výtvarná dílna • dům U Rytířů tel. 461 614 765
13.30, 15.30, 18.30 SL: MenART 2019 pro Smetanovu Litomyšl – vstupné na 1. a 2. koncert 90 Kč, večerní 190–390 Kč • Zámecká jízdárnatel. 461 612 575



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
So  1. 6.  Godzilla II Král Monster ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/thriller/sci–fi, 135 min, titulky, 150 Kč
Ne  2. 6.  Godzilla II Král Monster – film USA, akční/dobrodružný/thriller/sci–fi, 135 min, titulky, 130 Kč
Út, St  4., 5. 6.  Rocketman – film VB/USA, životopisný/drama/hudební, 120 min, titulky, 130 Kč
Čt  6. 6.  Syn temnoty – film USA, horor/mysteriózní/sci–fi, 95 min, titulky, 120 Kč
Pá, Ne  7., 9. 6.  X–men: Dark Phoenix – film USA, sci–fi/akční/dobrodružný, 115 min,  130 Kč
So  8. 6.  X–men: Dark Phoenix ve 3D – film USA, sci–fi/akční/dobrodružný, 115 min, 150 Kč
Út, St 11., 12. 6.  Teroristka – film ČR, komedie/drama, 100 min, 110 Kč
Čt, So 13., 15. 6.  Muži v černém: Globální hrozba – film USA, komedie/sci–fi/akční, 110 min, titulky, 130 Kč
Pá 14. 6.  Muži v černém: Globální hrozba ve 3D – film USA, komedie/sci–fi/akční, 110 min, Čt dabing / So titulky, 150 Kč
Út 18. 6. od 15.00  Promítání pro seniory: Na střeše – film ČR, drama/komedie, 100 min, 60 Kč
Út, St 18., 19. 6.  Ženy v běhu – film ČR, komedie, 100 min, 110 Kč
Čt 20. 6.  Filmový klub: Free solo – film USA, dokumentární, 100 min, 100 Kč
Pá 21. 6.  Avengers: Endgame – film USA, akční/sci–fi, 180 min, 100 Kč
So 22. 6.  Avengers: Endgame ve 3D – film USA, akční/sci–fi, 180 min, 130 Kč
Út, St 25., 26. 6.  Šprtky to chtěj taky – film USA, komedie, 105 min, titulky, 120 Kč 
Čt 27. 6.  Yesterday – film VB, hudební/romantický/fantasy, 120 min, titulky, 130 Kč 
Pá, So 28., 29. 6.  Annabelle 3 – film USA, horor/mysteriózní/thriller, 110 min, 130 Kč
Út  2. 7. od 19.30  Podfukářky – film USA, komedie, 95 min, titulky, 120 Kč
St  3. 7. od 19.30  Podfukářky – film USA, komedie, 95 min, titulky, 120 Kč
Čt  4. 7. od 19.30  Máma – film USA, horor/thriller, 100 min, titulky, 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  1., 2. 6.  Uglydolis – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min, 120 Kč
So, Ne  8., 9.  6.  Psí poslání 2 – film USA, rodinný, 110 min, 130 Kč
So, Ne 15., 16. 6.  Velké dobrodružství čtyřlístku – film ČR, animovaný/dobrodružný/rodinný, 80 min, 100 Kč
Pá, Ne 21., 23. 6.  Tajný život mazlíčků 2 – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 90 min, 120 Kč
So 22. 6.  Tajný život mazlíčků 2 ve 3D – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 90 min, 140 Kč
So, Ne 29., 30. 6.  Psí veličenstvo – film Belgie, animovaný, 95 min, 80 Kč

LETNÍ KINO VE SPORTOVNÍM AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky představení vždy v 21.30 (pokud není uvedeno jinak)
Ne 16. 6.   Po čem muži touží – film ČR, komedie, 95 min, 50 Kč
Ne 23. 6.  LOVEní – film ČR, komedie/romantický, 106 min, 50 Kč
Ne 30. 6. Bumblebee – film USA, dobrodružný/sci–fi, 110 min, 50 Kč

22. 6. So 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy In monte Oliveti – provází Mgr. Jiří Lust, Th. D. • Regionální muzeum tel. 461 615 287
21.00 SL: G. Donizetti: Nápoj lásky – opera buffa o dvou jednáních, vstupné 590–990 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 Československá párty – CZ/SK hity, dj Karel Beneš, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Párty time! – dj Saurus, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

23. 6. Ne 14.30 SL: Cantus Ad Gloriam Dei – Zpěvy ke slávě boží – vokální polyfonie a duch. zpěvy, 190–490 Kč • Piaristický chrám tel. 461 612 575
19.30 SL: Hector Berlioz: Faustovo prokletí – koncertní provedení dramat. legendy pro sóla, 590–990 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575

24. 6. Po 20.00 SL: Petr Eben: Faust – koncert k nedožitým 90. narozeninám skladatele Petra Ebena, 190–390 Kč • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 575
25. 6. Út 9.00–13.00 Piknik v Klášterních zahradách – za pěkného počasí • Klášterní zahrady tel. 607 605 720

21.00 SL: Jesus Christ Superstar – nejslavnější rocková opera 20. století, vstupné 790–1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
26. 6. St 16.30 Závěrečný večer projektu Příběhy našich sousedů – životní příběhy litomyšlských pamětníků • Kino Sokol tel. 731 867 807 

21.00 SL: Jesus Christ Superstar – nejslavnější rocková opera 20. století, vstupné 790–1290 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
27. 6. Čt 9.00–17.00 Květiny, které pomáhají – charitativní prodej květin • před obchodem MD Creativ, Smetanovo náměstí 62 tel. 604 920 580

17.30–20.00 Večer s galerií: Unikum Portman – večer s kurátorkou výstavy Josefa Portmana, vstupné 20/40 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
15.30 a 19.30 SL: Orquestrina Baborák: Tango na cestách – tanečně–hudebně–divadelní představení, 490–690 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575

28. 6. Pá 10–12 a 13–17 Placka za vysvědčení – výtvarné experimentování s tiskátky a tištěnými texty • dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.30 SL: Dmitrij D. Šostakovič: Lady Macbeth Mcenského Újezdu – vstupné 590–990 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 Welcome To the Holiday – dance a club music, dj Leemac, vstupné 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 6. So 14.00 Den dětí se zvířátky – aktivní i poznávací soutěže se zvířecí tématikou, aj. • Chovatelský areál za bývalou aukční halou tel. 607 817 767
15.00 SL: Nakariakov Rhapsody – koncert, vstupné 390–590 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575
20.30 SL: G. Puccini: Triptych – tři tematicky kontrastní jednoaktové opery, vstupné 590–990 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 Houseland – dance a club music, dj Leemac, vstupné 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 World music párty – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

30. 6. Ne 14.00 SL: J. Pavlica: Missa Brevis – tradiční děkovnou bohoslužbu celebruje Mons. Tomáš Halík, vstup volný • Piaristický chrám tel. 461 612 575
19.30 Hej Romale! – koncert tradiční i soudobé romské hudby, 490–890 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575

1. 7 Po 20.00 SL: E. Viklický / V. Havel: Tajemství člověka – jazzová jízda v jízdárně, vstupné 190–390 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 575
2. 7 Út 21.30 SL: B. Martinů: Hry o Marii – čtyři hry, čtyři podobenství o hříchu a odpuštění, vstupné 590–990 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
3. 7 St 20.30 SL: Club Des Belugas – koncert přední světové nu jazzové kapely, vstupné 290–990 Kč • Klášterní zahrady tel. 461 612 575
4. 7 Čt 21.00 SL: Bedřich Smetana: Dalibor – nová inscenace opery o třech dějstvích, vstupné 590–990 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
5. 7 Pá 16.00 SL: A. Březina/A. Nashman/P. Howard: Charlotte – komorní operní muzikál, vstupné 390–590 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575

18.00 a 19.30 TPP: Ulhaná princezna, Pavel Helan – pohádku pro děti uvádí Divadlo ŠUS, od 19.30 koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
21.00 SL: Bedřich Smetana: Dalibor – nová inscenace opery o třech dějstvích, vstupné 590–990 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 Toulovcova afterpárty – dj Saurus • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

6. 7 So 9.00 Exkurze v muzeu tisku – max. 10 osob, nutná rezervace předem • Tiskárna H.R.G. • další v 10.30, 13.00, 14.30 a 16.00 tel. 461 615 287
14.30 SL: Händel & Plachetka – koncert, vstupné 290–690 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 575
20.00 SL:  pro 100 smyčců II. – koncert, vstupné 690–1190 Kč • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575
22.00 Oldies párty 60.–90. let – dj wolf • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

7. 7 Ne 20.00 SL: Velké finále: Musica Festiva – vstupné 790–1290 Kč, přímý přenos v Klášterních zahradách • II. zámecké nádvoří tel. 461 612 575

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



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 28. 10. Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit • Rodný byt Bedřicha Smetany • Út–Ne 9–12 a 13–17
do 29. 9. Balet s rodokmenem – výstava v zámeckých arkádách v přízemí k výročí premiéry baletu La Fille mal gardée, zdarma • Státní zámek Litomyšl • Út–Ne 10–17
do 2. 6. Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl! – výstava • dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 29. 9. Městská obrazárna – výstava těch nejkvalitnějších děl ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 9. 11. Sobotní farmářské trhy – info na tel. 775 653 315 • Toulovcovo náměstí • soboty 8.00–11.30 (kromě 22. 6., 3. 8. a 21. 9.)
do 30. 6. Josef Černý: Obrazy – výstava • Smetanův dům • v době konání pořadů ve Smetanově domě nebo po domluvě na tel. 461 613 239
do 6. 9. Marie Kolářová: Můj manžel chrápe jak sto hrochů – výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
od 1. 6. do 26. 7. Za naše úspěchy vděčíme Vám – výstava příběhů z Indie v rámci projektu Adopce na dálku • Kostel Povýšení sv. Kříže • Út–So 10–18, Ne 13–17
od 2. 6. do 8. 9. Zdeněk Miler dětem – hravá výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 2. 6. do 29. 9. Krtkova letní dětská herna – hrací koutky a tvoření pro kluky i holky, domeček nejen pro Krtka • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 3. 6. do 29. 6. Dětský hrdina včera a dnes – knižní výstavka • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 6. 6. do 8. 9. In monte Oliveti / Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století • regionální muzeum • Út–Pá– 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 11. 6. do 8. 9. Litomyšlští skladatelé – výstava, hudba 18. a 19. století na kůru kostela Povýšení sv. Kříže • regionální muzeum • Út–Pá– 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 11. 6. do 26. 7. Daniela Martiníková: Ručně tkané textilie a modrotisk – výstava • Zámecké informační centrum • Po 9–16, Út–Ne 9–17.30
od 13. 6. do 7. 7. Festivalové zahrady – doprovodná scéna Národního festivalu Smetanova Litomyšl, program na www.festivalovezahrady.cz • Klášterní zahrady • denně
od 21. 6. do 24. 6. Rozkvetlá zahrada – výstava, letní trvalky a kvetoucí rostliny v tomto období, školkařský materiál • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • denně 8–17
od 22. 6. do 23. 6. Tvarůžkové variace – variace z tvarůžku na slano i na sladko • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 24. 6. do 25. 5. Prodej vyřazených knih • městská knihovna • Po 8.30–16.00, Út 8.00–16.00
od  6. 6. do 8. 9. Otisky duchovního dědictví – tiskařský lis v provozu • regionální muzeum • v červnu So a Ne ve 14.00
od 6. 6. do 7. 6. Knižní kultura české reformace – vědecká konference, přednášky i pro veřejnost, více na www.hiu.cas.cz

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL
do 7. 7. Cestopisák Josefa Váchala – výstava o pěším výletě J. Váchala, J. Portmana a A. Mackové na Vysočinu • Portmoneum • Út – Ne 9–12 a 13–17
do 7. 7. Expresionismus – výstava • Galerie Kroupa • denně 10–18
do 8. 9. Grafika mezi námi – výstava • Červená věž – areál Fakulty restaurování • Po–Pá 8–15, So–Ne 10–17
od 13. 6. do 29. 9. Slavnost hrdinů / Edice 27 linií – výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • denně 11–19 (od 12. 7. pouze Pá–Ne 11–18) / vernisáž 8. 6. ve 13.00
od 13. 6. do 7. 7. Olbram Zoubek: Eva bezová duše – výstava • Galerie de Lara • denně 9–12 a 13–17
od 14. 6. do 7. 7. Kruhy a čáry – výstava ze sbírky Karly a Davida Železných / vernisáž 13. 6. v 18.00 • Evropské školicí centrum • denně 10–18
od 14. 6. do 7. 7. Milan Cais, Petr Nikl, Maxim Velčovský – v objetku bývalé August. tiskárny • Šantovo náměstí • denně 10–18 / vernisáže 13. 6. v 18.30 a 15. 6. v 15.00
od 14. 6. do 18. 7. Sergej Iščuk: Litomyšlské krásy a krásky – výstava • El lamíno café • Po–Pá 11–18, So–Ne 10–18 / vernisáž 13. 6. v 17.00 
od 15. 6. do 15. 6. Otevřené dveře v Ateliéru DUKE – ateliér sochaře Jiřího Dudychy • Ateliér Duke Bohemia • 10–17
od 16. 6. do 27. 10. Prolínání – výstava • White Gallery • denně 13–17 (srpen Pá-Ne 13-17, září a říjen So-Ne 13-17) / vernisáž 15. 6. ve 14.00
od 16. 6. do 7. 7. Petr Nikl: Organické stopy – výstava obrazů • Galerie Pakosta (street gallery) / vernisáž 15. 6. ve 23.00
od 16. 6. do 31. 12. Daniel Pešta: ExCitace – výstava v kryptě • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • denně 10–18 / vernisáž 15. 6. v 17.45
od 16. 6. do 31. 8. Zorka Ságlová: Obrazy, tapisérie, fotografie – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • denně 10–17 (od 8.7. pouze Čt–Ne 10–17) / vernisáž 15. 6. v 16.00
od 16. 6. do 8. 9. Mánie Josefa Portmana / Vy jste unikum milý Portmane – výstava • dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17 / vernisáž 15. 6. v 17.00

1. 6.                    So              9.00–16.00       Litomyšl streetball kids – dětský turnaj v basketbalu 3x3 • Krytý zimní stadion
                                             10.15                   Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Sokol Moravany – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Sokol Libchavy – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
5. 6.                    St              18.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Sokol Dolní Újezd – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
6. 6. – 9. 6.        Čt–Ne       8.00                   Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání – závody, Velká cena se pojede v neděli od 14.30 • Jízdárna – Hřebčín Suchá
6. 6.                    Čt              10.00                 III. sportovní hry seniorů – pro ty, kterým je více než 60 let, mají rádi pohyb a legraci, registrace od 9.30 • Sportovní areál za Sokolovnou
9. 6.                    Ne             9.00–18.00       Otevření Velkého Košíře – paddleboarding, vodní sporty a ws trenažér, hry pro děti • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
                                             9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Holice – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
12. 6.                  St              18.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FK Letohrad – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén a Plovárna, tel. 461 315 011
Info o otevírací době bazénu na tel. 461 315 011 a na webu.
Plovárna otevřena denně 10.00-18.00 dle počasí (nejdříve
jen přihřívaný bazén 25 m a tobogán, v následujících dnech
i bazén 50 m) 
www.bazen–litomysl.cz

 Cvičební sál Veselka
• Po 8.30, Út 18.00 Hathajóga pro začátečníky i pokročilé
(další info: Petra Bálská, tel. 608 834 129)
• Čt 18.00 Fitbox
• St a Pá 17.00–18.30 Karate
• Pá 19.15–20.30 Kickbox (Aréna Vysočina)
• St 8.30–11.30 a 15–16 Program pro děti (Petra Sýkorová)
• Út 14.30 a Čt 14.00 Taneční škola Scarlett

 Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po–Čt 8.00 – 21.00, Pá 8.00 – 22.00
• So 10.00 – 22.00 , Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum–litomysl.cz

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

 Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá ve Fitcentru FILA 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

 Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Jóga s Petrou Polákovou
• Pá od 15.00–16.00 Jóga 55+
• Pá od 16.15–17.30 Jóga pro ženy
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
www.anahatayoga.cz
Spontánní tanec
• St 4. 6. od 19.00 Spontánní tanec – volný pohyb na hudbu

 Středisko volného času, tel.: 461 615 270
každé úterý Litomyšlská Stiga–hokej liga 2019 – otevřený
lokální turnaj pro všechny zájemce, zdarma, přezůvky s sebou
více na www.shcbenatky.estranky.cz

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut)
• So 10.00, 17.00 h • Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz

 Sokolovna
Rozpis cvičení:
• Po 16.00–17.00 rodiče s dětmi • Po 17.00–18.00 mladší žáci
• Po 18.00–19.00 zdravotní cvičení ženy
• St 17.30–19.00 všestrannost a gymnastika dívky

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 10.00–16.00  Út–Ne 9.00–17.30

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kul-
turní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticket-
stream, Ticketportal a Colosseum. Prodej mezinárodních
autobusových jízdenek REGIOJET. Internet, kopírování, ske-
nování, fax pro veřejnost.
Aktuálně v nabídce: vstupenky na festival Smetanova
Litomyšl a bonusová knížka Užijte si Litomyšl

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Památku M. D. Rettigové, která v Litomyšli
nejen žila, ale také učila hospodyňky, aby ve va-
ření nepodléhaly stereotypům a experimento-

valy, jsme uctili i v roce 2019. Také letos se na
Smetanově i Toulovcově náměstí sešli milovníci
dobrého jídla a pití. Děkujeme všem za pomoc

Gastroslavnosti M. D. Rettigové

Zahájení 8. litomyšlské lázeňské sezóny je za
námi. Dovolte nám, abychom alespoň tímto
způsobem poděkovali všem, kteří s organizací
této akce jakkoli pomáhají. 

V programu zahájení sezóny byla řada velkých
jmen. Největší hvězdy jste však pro nás vy, kteří
jste se oblékli do šatů po babičkách či dědeč-
cích, nenechali se odradit předpovědí počasí

Děkujeme vám za parádní Zahájení
8. litomyšlské lázeňské sezóny!

a korzovali jste spolu s námi lázeňskou koloná-
dou. Bez vás by tato akce neměla toho správ-
ného ducha.  Město Litomyšl děkuje i všem
partnerům a mecenášům – vážíme si vaší vel-
korysosti a jsme rádi, že tuto akci podporujete!  

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

i účast. Tam nahoru samozřejmě také za nebe-
skou protekci. Věříme, že jste ocenili nejen širo-
kou nabídku dobrého jídla a pití, skvělou
zábavu, která gastroslavnosti doprovázela, ale
i to, že jsme dali STOP plastům a zavedli popel-
nice na tříděný odpad. 
Dodejme, že městské slavnosti se konaly pod
záštitou Romana Línka, 1. náměstka hejtmana
Pardubického kraje a město i městské organi-
zace jej pořádali ve spolupráci s nejoceňova-
nější gastronomickou školou v ČR, SOŠ a SOU
Polička, AKC ČR, Sborem paní a dívek, Restau-
rací a minipivovarem Veselka a řadou dalších
institucí i firem. 

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

Lázeňská kolonáda byla opět plná muzicírování,
krásných aut, ale i nejroztodivnějších kostýmů.  

O slavnostní zahájení se postaral Zdeněk Svěrák,
sbor Lilium a moderátor Václav Žmolík.     

Vítanou novinkou byla Smetanova dětská scéna
u Smetanova domu.   

Nejen v Růžové uličce byly rozmístěny stánky Mint
marketu, který vytvořil novou designovou zónu
lázní ducha.

Jako zjevení působily v průvodu, ale i v brodidle na
zámeckém nádvoří rybniční panny. 

Novinkou byla i scéna U Černého orla. Závěrečný
jam session všech hudebníků bude patřit k neza-
pomenutelným zážitkům.  

Bez degustačního menu místních restaurací si již
gastroslavnosti nedovedeme představit. 

Smetanovo i Toulovcovo náměstí se proměnily
v obrovskou jídelnu plnou spokojených strávníků. 

Překrásný den jsme zakončili večerní tancovačkou
na Smetanově náměstí se skvělými Machos Burri-
tos. 

Tečkou za letošními Gastronomickými slavnostmi
M. D. Rettigové byla nedělní sousedská husička.
Díky SOŠ a SOU Polička – bez vás by to nešlo! 
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Našly se
Hodinky!
Jsou to právě dva roky, kdy v amfiteátru lito-
myšlského zámku dozněly poslední tóny derni-
éry scénické kantáty Petra Jiříčka „Hodinky“. Po
dva roky jsme si tyto chytlavé melodie nejen
pobrukovali cestou na autobus a kvíleli při myd-
lení ve sprše, ale díky režisérovi Komárovi v na-
hrávacím studiu dokonce pořídili profesionální
zvukový záznam! Výsledný produkt spatří
světlo světa v pátek 21. června v 18 hodin v sále
ZUŠ Litomyšl. Během „křtu“ CD zazní několik
částí z kantáty a dojde i na autogramiádu hlav-
ních protagonistů. CD bude samozřejmě možné
na místě zakoupit, později se objeví také v IC na
náměstí a na webu jiricekpetr.cz. Těšíme se na
setkání s vámi.
Za Litomyšlskou hudební společnost 

Lucie Hrubešová, foto: Dominika Hudíková

POZVÁNKY 

Architektura 
a klimatická změna
Litomyšl navštíví architekt Aleš Brotánek
s přednáškou na téma Architektura a klimatická
změna. Aleš Brotánek platí za průkopníka pa-
sivního a nízkoenergetického stavění včetně
stavění z přírodních materiálů. V době zhoršu-
jícího se stavu životního prostředí je diskuze
o nových přístupech ve stavebnictví téma ne-
sporně zajímavé a potřebné. Přednášku pořádá
Česká křesťanská akademie ve středu 12.
června v Novém kostele Církve bratrské v Lito-
myšli v 19 hodin. Lukáš Simeon Štursa

Merida Cyklo
Maštale 2019
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale a město Pro-
seč Vás srdečně zve na 19. ročník legendárního
závodu horských kol, který se uskuteční dne 22.
června 2019. Přijďte poměřit své síly na jednu
z tratí, které opět vedou krásnou přírodou mi-
kroregionu Toulovcovy maštale. Na výběr máte
z tratí dlouhých 100 km, 50 km, 25 km, 20 km –
rodinné týmy, 10 km, 5 km, 1 km a 500 m. Sou-
částí letošního závodu je i oficiálně první ročník
kategorie handbike. Chybět nebude ani bohatý
doprovodný program. Přihlášku, propozice,
mapy tratí a další informace naleznete na webu
www.cyklomastale.cz. Těšíme se na Vás! 

Za tým pořadatelů Lucie Oherová

Pozvánka na den otevřených dveří
v Denním stacionáři Ruky pro život
Ruka pro život o.p.s. zve nejen litomyšlské ob-
čany na den otevřených dveří u příležitosti již 9.
výročí zahájení provozu Denního stacionáře pro
spoluobčany s mentálním a kombinovaným po-
stižením včetně lidí s poruchou autistického
spektra a pro seniory. Den otevřených dveří se
uskuteční v úterý 18. června 2019 v čase od 9

do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. K vidění budou
nejen prostory Denního stacionáře v ulici J. E.
Purkyně č. p. 1126 a 1150, ale také výsledky
práce našich uživatelů, které vznikly v rámci te-
rapeutických činností v našich multifunkčních
dílnách. Těšíme se na Vás!
Za pracovníky Ruky pro život o.p.s. Ria Slušná

Starodávný jarmark
V sobotu 22.6. od 8 do 17 hodin se bude již po
dvaadvacáté v horní části Smetanova náměstí
konat Starodávný jarmark. Na pódiu před mo-
rovým sloupem se vystřídají kapely mnoha
žánrů. Je pozváno přes 100 řemeslníků, kteří
budou prodávat své výrobky a někteří i předvá-
dět své řemeslo. Můžete si zakoupit keramiku,
květiny, sazenice, bylinky, dárkové zboží, tex-
tilní, dřevěné, kožené, papírové, porcelánové, cí-
nové, skleněné a proutěné výrobky, šperky,
bižuterii, hračky, kosmetiku, cukroví, koření,
sýry, uzeniny, suché plody, med i rakytník, klo-

bouky, oblečení a mnoho dalšího. Občerstvení
bude zajišťovat Restaurace Karlov, ochutnat lze
také valašské frgály, štramberské uši, trdelník,
medovinu, topinky nebo houbový guláš.
Doprovodný hudební program: 8.00 – 9.30
Dáda a Míra, 10.00 – 11.00 folklórní soubor Le-
vočan ZUŠ Levoča, 11.30 – 12.30 Dechový
orchestr Smetanova domu, 13.00 – 14.00 Junior
II, 14.30 – 15.30 The Kredenc, 16.00 – 17.00 folk-
lórní soubor Levočan ZUŠ Levoča.

Jaroslav Dvořák 

Zdeněk Miler dětem!
2. červen – 8. září 2019
Hravá výstava připomíná výtvarníka, scéná-
ristu, ilustrátora a režiséra kreslených filmů
Zdeňka Milera. Na výstavě je věnována největší
pozornost jeho nejznámější postavičce –
Krtkovi, který žije na paloučku v lese se svými
kamarády Myškou, Zajícem, Ježkem a Žabkou.
Děti se však mohou těšit i na další Milerovy po-
stavičky, např. Štěňátko, Kubulu a Kubu Kubi-
kulu, Cvrčka… 

Ve výstavě je připraveno spousta hravých
úkolů, např. krtečkové piškvorky, skládání ra-
kety, puzzle, bludiště a plno dalších. Nejdůleži-
tější informace ze života a díla Zdeňka Milera
i to, jak oblíbená postavička Krtka vznikla, se
děti i dospělí návštěvníci dozvědí od muzejního
lektora nebo si je mohou sami přečíst.
I když je výstava primárně určena dětem, nudit
se nebudou ani dospělí, kteří se na chvilku pře-
nesou do svých dětských let.

Renata Kmošková

Podnájem není pronájem. ….Pokud Vás toto téma za-
jímá, celý článek a další odborné články najdete na
www.consultvk.cz

Výběr z naší nabídky:
POLIČKA – prodej zděného bytu 2+1 (53,48 m2) ve
II.NP., v os. vlast., ve vyhledávané lokalitě. Výstavba
v r. 1965, od r. 2005 postupná revitalizace byt. domu
(plast.okna, zateplení, oprava střechy, nové stoupací
ved., anténní rozvody, výtah). Náklady na bydlení do
4 000,- Kč/měs. ENB D/118.
Č. 1466 Cena: 1 690 000  Kč
CEREKVICE N. L. – prodej objektu na návsi pro byd-
lení s podnikáním. Objekt napojen na elektro, pří-
pojka veřej. vodovodu u domu, uzavřený dvůr (428
m2). Pozemky celkem: 891 m2. Velmi kvalitní obč. vy-
bavenost obce a pohodlný dojezd do Litomyšle
a V. Mýta. ENB G.   Č. 1402 Cena: 1 590 000  Kč
LITOMYŠL – prodej RD 3+1 na ul. Mařákova s přístře-
škem, zahradou a klenbovým sklepem. Napojení na
sítě, nové sociální zařízení, ÚT plyn i tuhá paliva.
V ceně zpracovaná a povolená dokumentace na pře-
stavbu s využitím půdního prostoru. Pozemky cel-
kem 618 m2. ENB G
Č. 1461 Cena: Nejvýhodnější nabídce
LITOMYŠL – pronájem klasického zděného bytu 2+1
(cca 56m2) ve zvýšeném přízemí na Jiráskově ná-
městí. ÚT plyn. Volný ihned. ENB G 
Č. 1465                         Cena:  8 000  Kč/měs.+energie
LITOMYŠL – pronájem nadstandardního mezonet.
bytu 5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru města.
Mimo bytový prostor se nachází apartmán (pokoj se
soc. zázemím). ÚT plyn, lokální krbová kamna
v obýv. pokoji. Prostorná terasa, chráněné garáž.
stání pro 2 osob. auta. ENB G 
Č. 1443                       Cena:  20 000  Kč/měs.+energie
LITOMYŠL – pronájem moderního podkrovního
bytu 1+1 (25m2) na Smetanově náměstí ve
4.NP. K. linka včetně trouby, varné desky, myčky, led-
nice s mrazákem. Malý byt pro 1 osobu! Volný od čer-
vence. ENB G
Č. 1468                          Cena: 9 000 Kč/měsíc+energie
LITOMYŠL – prodej měšťanského domu v centru
města s přístupem z náměstí i z ulice Vodní Valy.
V přízemí a II.NP prodejní plochy s fungujícím nájem-
ním vztahem, II.NP dále 2 byty, v podkroví byt cca
100 m2. Bližší informace osobně v kanceláři RK.
ENB G   Č. 1439              Cena: informace v RK
OPATOV U SVITAV (chatová oblast Zádolka) – pro-
dej rovinatého pozemku 666 m2 k rekreačnímu
účelu. El.u pozemku, vodovod není (možnost reno-
vace stávající studny na pozemku). Zajímavé místo
v blízkosti rybníku Hvězda a turistických tras, železní
i bus zastávka v místě.
Č. 1462 Cena: 230 000 Kč
ZDERAZ – prodej na sebe navazujících lesních po-
zemků 32 380 m2 a 7 223 m2. Samostatně položený
lesní pozemek 3 104 m2 v lokalitě Pivnice. Celkem:
42 707 m2.   Č. 1453 Cena: 1 300 000 Kč

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz

z vlastního moravského sadu
s dovozem do Litomyšle.
Minimální odebrané množství 
je 15 kg a to v terminu přelom 
červen/červenec dle 
dozrávání. Cena 42 Kč/kg.
Objednávky na tel.
607 677 512 nebo 602 138 757

Prodej
BIOMERUNĚK
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Komentovaná
prohlídka výstavy
Cestopisák Josefa
Váchala
16. červen od 15 hodin
Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Výstava mapuje čtyřdenní putování Josefa Vá-
chala, Anny Mackové a Josefa Portmana Vyso-
činou, které spolu vykonali 10. až 13. srpna roku
1921. Josef Váchal cestu pak formou komiksu
zaznamenal. Hana Klimešová

Krtkova letní
dětská herna
2. červen – 29. září 2019
Vážení a milí návštěvníci, zveme vás a vaše děti
do naší letní herny. A na co se můžete těšit? Na
oblíbené hrací koutky, domeček nejen pro Krtka,
jeho putování raketou do vesmíru, cestu norou,
dřevěné kostky, výtvarné tvoření pro malé
umělce a mnoho dalšího. Na své si přijdou kluci
i holčičky. Otevřeno je úterý až pátek 9–12, 13–
17 hodin, o víkendech a o prázdninách 9–17
hodin. Věříme, že návštěva herny pro vás bude
příjemným zážitkem a relaxací nejen během
prohlídky muzea. Těšíme se na Vás!
Z technických důvodů bude herna uzavřena
3. 6. až 13. 6.! Renata Kmošková

Florální objekty v zámecké zahradě  
Letos zámek Litomyšl slaví 20 let od zapsání do
seznamu světového dědictví UNESCO. Tímto
výročím se inspirují i naše  florální objekty, které
už deset let vytváříme na počest mezinárod-
ního festivalu Smetanova Litomyšl. Přijďte se
podívat do areálu zámecké zahrady na osm ob-
jektů, jejichž společné téma je renesance

a sgrafito. Objekty 11. června vytvoří studenti
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
v Lednici ve spolupráci s žáky Střední školy za-
hradnické a technické v Litomyšli. Pojďte hledat
poklad podle pověsti  O pěti G! Stihnete to do
konce června? Srdečně zve Eva Klabanová

POZVÁNKY 

Květiny, které
pomáhají
27. 6. 2019 – od 9.00 do 17.00 hodin. Nadační
fond manželů Pokorných společně s MD Creativ
budou pomáhat. Den před vysvědčením budou
na Smetanově náměstí před obchodem prodá-
vat květiny, které udělají radost paní učitelce
a zároveň pomohou Štěpánce. Štěpánka je děv-
čátko, které přišlo na svět se zvětšenou mozko-
vou komorou. Rozvinula se u ní také hypotonie,
oční a sluchová vada a porucha příjmu potravy.
Její stav může výrazně zlepšit přístroj Vitalstim,
který je pro rodiče Štěpánky velmi drahý. Věnu-
jeme Štěpánce 30 % částky z každé prodané
květiny.
Zakoupením květin uděláte radost nejen paní
učitelce, ale také Štěpánce, která potřebuje naši
pomoc. Děkujeme za podporu a moc se na vás
těšíme.  Jana Pokorná a Matěj Doležal

Koncert Zemlinského kvarteta  
Srdečně vás zveme na koncert Zemlinského
kvarteta, který se bude konat v úterý 4. června
2019 v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Lito-
myšli v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
Kvarteto hraje ve složení: František Souček –
housle, Petr Střížek – housle, Petr Holman –
viola, Vladimír Fortin – violoncello. Na koncertě
uslyšíte skladby W. A. Mozarta, F. Mendelssohna
Bartholdyho a L. van Beethovena.
Zemlinského kvarteto již od svého založení
v roce 1994 navazuje na bohatou tradici české
kvartetní školy. Zvítězilo na mezinárodní sou-
těži smyčcových kvartet v Bordeaux (2010), je
laureátem Pražského jara a mezinárodních sou-

těží smyčcových kvartet v kanadském Banffu
a v Londýně, kde zároveň získalo Cenu publika.
Zvítězilo i na dalších kvartetních soutěžích
(Beethovenův Hradec, New Talent Bratislava,
soutěž Nadace B. Martinů Praha). V roce 2005
byla souboru udělena Cena Českého spolku pro
komorní hudbu a v roce 2009 cena Nadace Ale-
xandra Zemlinského ve Vídni. Kvarteto vystou-
pilo v rámci svých turné již na čtyřech
kontinentech. Jeho repertoár zahrnuje více než
200 děl předních českých i světových sklada-
telů. Soubor také vytvořil množství nahrávek
pro Český rozhlas. Jiřina Macháčková

Boží ZOO v Husově sboru
Ve spolupráci s klubem Parkinson vás srdečně
zveme na setkání s básníkem Václavem Žďár-
ským, které se uskuteční v úterý 18. června od
17.00 hod. v Husově sboru na Toulovcově ná-
městí a při kterém nám představí svou zatím
poslední vydanou sbírku poezie Boží ZOO. Jak
ukazuje již název sbírky, spojovacím prvkem
všech básní jsou nejrozmanitější tvorové, a to
v široké škále od prvoků po savce. Některé
z básní jsou takovými poetickými bajkami či po-

dobenstvími, jiné zase zachycují osobní zkuše-
nost především s domácími tvory. Některé jsou
dětsky bezprostřední, jiné rezonují s hlubšími
vrstvami naší cesty životem. Humor Václava
Žďárského má v sobě někdy nádech hořkosti,
ale zároveň mu nechybí nadějný výhled, který
souvisí s důvěrou v dobrého Stvořitele. 
Přijďte se přesvědčit, že i nepříjemné skuteč-
nosti spojené s Parkinsonovou chorobou je
možné přetavit ve svědectví slova, které ukáže
k hloubce a kráse života i nám (zatím) zdravým.
Na setkání s vámi se těší

Milada Štursová za Parkinson klub
a Štěpán Klásek za CČSH v Litomyšli

Grafika mezi
námi
Výstava představuje grafiku v podání studentů
fakulty restaurování. Návštěvníkům nabídne
průřez základními grafickými technikami jak ve
volných kopiích, tak i ve vlastní tvorbě. Díla na-
šich studentů ve vás zanechají silný zážitek
i přes svůj skromnější formát. Pro malé výtvar-
níky je připravena menší galerijní animace,
která je seznámí s principy grafiky formou vý-
tvarného hraní.
Vernisáž výstavy se uskutečnila 30. května
v Červené věži v areálu fakulty v Litomyšli na Ji-
ráskově ulici č. 3.
Červená věž a Muzeum restaurování a historic-
kých technologií Fakulty restaurování Univerzity
Pardubice
Červená věž je jediným pozůstatkem opevnění
tzv. Nového města z doby kolem roku 1490. Na-
zývá se podle zbarvení lámané opuky, z níž byla
vystavěna. Zděná část věže spolu se zastřeše-
ním dosahuje výšky cca 18 metrů. 
V polovině 90. let 20. století byla již poměrně
zchátralá věž zrekonstruována v souvislosti se
založením Školy restaurování a konzervačních
technik. Stavba nového interiéru věže byla pro-
vedena v roce 1995 podle návrhu akad. arch.
Mikuláše Hulce a Ing. arch. Evy Antošové. 
Interiér věže je dnes využíván jako výstavní pro-
story Muzea restaurování a historických tech-
nologií otevřeného v roce 1998. Muzeum slouží
k prezentaci školních sbírek historických tech-
nologií architektury, uměleckých řemesel
a knižní kultury. Krátkodobé tematické expozice
jsou zaměřeny na vybrané problémy restaurá-
torských zásahů, na poznání materiálů, staré
umění zobrazující architekturu či stará řemesla,
časté jsou výstavy výtvarných prací regionál-
ních výtvarníků. 
Z ochozu v nejvyšším patře se z výšky 15 metrů
nabízí výhled na arkády litomyšlského zámku,
Klášterní zahrady a historické centrum Lito-
myšle.
Věž je dnes součástí areálu fakulty restauro-
vání, jedné ze sedmi fakult Univerzity Pardu-
bice. V letní sezóně bude věž přístupná
veřejnosti v pracovní dny od 9 do 15 h, o víken-
dech od 15. června do 8. září v čase od 10 do 17
h. (kontakt v případě potřeby: tel. 466 036 590,
e-mail: dekanat.fr@upce.cz) Tomáš Kupka, 

proděkan, Fakulta restaurování UP

Na Slovensku je kapela Timothy velmi známá.
Vznikla v Prešově v roce 1991 a stála také
u zrodu prvního ročníku CampFestu – největ-
šího slovenského worship open air festivalu.
Worship se překládá jako uctívání, případně
jako chválení. Timothy doslova znamená: „ti
kteří chválí Boha.“ Sama kapela říká: “Ne-
chceme o našom Bohu iba hovoriť, ale chceme
Ho aj osobne poznať!“ Za roky působení vypilo-
vala kapela ty nejkrásnější chvály ve sloven-
ském jazyce. V nástrojovém obsazení nechybí
kytara, housle, ale ani bicí či klávesy.   

Litomyšlský večer chval je naplánovaný na
pátek 7. června od 19.00 hodin. Potkáme se
v chrámu Nalezení sv. Kříže. Úvodní slovo bude
patřit zástupcům litomyšlských církví. Akce se
koná v rámci doprovodných programů výstavy
In monte Oliveti, které prezentujeme pod spo-
lečným názvem Otisky duchovního dědictví.
Pořádá jí město Litomyšl ve spolupráci s pří-
spěvkovou organizací Zámecké návrší, která
nově revitalizovaný chrám spravuje. Vstup je
volný.

Michaela Severová

Večer chval s kapelou Timothy 
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Slavnost
na Růžovém
paloučku
Spolek přátel Růžového paloučku srdečně zve
veřejnost na tradiční Slavnost. Tato významná
kulturní a společenská událost se uskuteční
7. července, začátek je naplánován na 14.00
hodin.
I letos se můžete těšit na zajímavé hosty, a to
na senátora Petra Šilara a předsedu Ekume-
nické rady církví ČR Daniela Ženatého. O hu-
dební doprovod se postarají členové Moravia
Quintetu a dechového tělesa Jižani.
Růžový palouček je kulturní památkou, symbo-
lem českého exulantství a památníkem českých
bratří. V parku je návštěvníkům k dispozici nová
naučná stezka. Pořadatelé se těší na vaši náv-
štěvu. -red-

XV. Smetanova výtvarná Litomyšl
Letošní výtvarná Litomyšl vyznívá jako vzá-
jemný dialog několika generací českých umělců
posledních desetiletí nad tématy přírody,
umění, inspirace, víry i smyslu lidského bytí.
Převážná většina letošních projektů se zamě-
řila na soudobé umění. Přesto nabízí tento roč-
ník i několik výletů do minulosti a zároveň
i výhled do budoucnosti českého výtvarného
umění.
V zámeckém pivovaru vám představí galerista
a kurátor David Železný Kruhy a čáry vzpomí-
nek, výběr ze své soukromé sbírky. Výstava ob-
sáhne zásadní jména českého poválečného
abstraktního umění a představí díla Magdaleny
Jetelové, Jiřího Hilmara, Aleše Veselého, Franti-
ška Kyncla, Jiřího Koláře, Vladimíra Kokolii
a dalších. V prostorách bývalé Augustovy tis-
kárny budete moci nahlédnout do budoucnosti
českého výtvarného umění. V rámci letošní

Smetanovy výtvarné Litomyšle totiž vyvrcholí
roční stipendijní program uměleckého mento-
ringu pro mimořádně talentované děti MenArt.
Mentory malých nadějných umělců se staly vý-
znamné osobnosti současné české výtvarné
scény Milan Cais, Petr Nikl a Maxim Velčovský.
Vedle prací studentů nabízí výstava MenART
i díla všech tří mentorů, která najdete nejen ve
výstavních prostorách, ale i na dalších místech
ve městě. V neposlední řadě stojí za pozornost
také samotný objekt bývalé tiskárny, který byl
dlouhá léta nepřístupný a nyní nabízí jedineč-
nou příležitost k návštěvě ještě před rekon-
strukcí.
Do dialogu s historií vstupuje současné umění
již tradičně v chrámu Nalezení sv. Kříže, který
bývá každoročně obohacen o novou soudobou
výtvarnou instalaci. Letos v tomto velkolepém
barokním prostoru představí multimediální

umělec Daniel Pešta projekt ExCitace, sestá-
vající z dvojice významově provázaných insta-
lací, videoartu Kapka a v kryptě umístěného
objektu Ježíš v plodové vodě. Současným če-
ským uměním se již tradičně zabývá také Ga-
lerie Miroslava Kubíka, která představí obrazy,
tapisérie a fotografie Zorky Ságlové. Při pro-
cházkách kouzelnou Litomyšlí narazíte ve
street Galerii Pakosta v Mariánské ulici na Or-
ganické stopy Petra Nikla. Jeho organické ab-
strakce si tak budete moci dát do kontextu
s dalšími jeho díly vystavenými v rámci pro-
jektu MenART v Augustově tiskárně. V Galerii
Zdeněk Sklenář se seznámíte s edicí 27 linií,
kterou vydává galerie od počátku svého
vzniku. V této edici najdete díla Václava Boš-
tíka, Karla Malicha, Zdeňka Sýkory, Teodora
Pištěka a mnoha dalších. V Galerii Kroupa na-
hlédnete více do historie a objevíte díla čes-
kého expresionismu. 
Kvalitní soudobé výtvarné umění u nás již tra-
dičně expanduje také do okolních obcí, kde
v posledních letech vznikají nové galerijní pro-
story, které stojí za pozornost nejenom díky
svému výstavnímu programu, ale i jako pozo-
ruhodné architektonické objekty. Příkladem je
White Gallery v Osíku u Litomyšle jejíž letošní
výstavní projekt Prolínání uvádí jako svůj
hlavní inspirační zdroj přírodu. „Přírodu jako
nevyčerpatelný zdroj okouzlení, ale i jako ne-
zkrotnou divočinu, která člověka pudí, aby si ji
podmanil a pokořil ji.“ Pod tímto kurátorským
záměrem zde najdete výběr děl Ludmily Jan-
dové, Miroslava Kovala, Jakuba Nepraše, Dani-
ela Pešty a mnoha dalších. Za pozornost stojí
také jedinečný objekt Kulturáku ARCHA v ne-
daleké Lubné. V rámci Smetanovy výtvarné Li-
tomyšle zde bude vystaven přípravný model
Entropy, jednoho z nejznámějších děl Davida
Černého. Při cestách po okolí Litomyšle zaví-
tejte také do Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži,
jejíž dramaturgie se zabývá zejména přírod-
ními, ekologickými a humanistickými tématy.
V době festivalu zde najdete dovoz z Japanu
Radky a Stanislava Müllerových.
Udělejte si čas a navštivte rozmanité výtvarné
instalace, které vám nabízí bohatý program
patnácté Smetanovy výtvarné Litomyšle.
Všech 26 výstavních projektů a stálých expozic
najdete na www.vytvarnalitomysl.cz.

Petra Jiráňová
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Na pořady Smetanovy
Litomyšle se slevou
Festival Smetanova Litomyšl má velmi rozma-
nitý program, na pódiu v zámeckém nádvoří se
odehrává jeden den orchestrální koncert, druhý
den opera, další den balet, pak oratorium, zase
opera, přesahový koncert do lehčího žánru…
„Líbí se mi, jak se mění typy pořadů, s nimi i pu-
blikum, a přitom je každý den na závěr úplně
stejný pohled do hlediště – nadšené tváře, spo-
kojenost, dlouhotrvající ovace. Mrzí mě, že to
můžeme sledovat jen my, kteří se pracovně
účastníme všech pořadů. Diváci si nejspíš myslí,

že právě jen ten jejich vybraný večer byl doko-
nalý,“ zamýšlí se ředitel festivalu Jan Pikna
a hledá řešení: „Je jasné, že při cenách vstupe-
nek si málokdo může dovolit absolvovat víc po-
řadů, celkově ale vstupné snížit nemůžeme,
i tak pokrývá výnos jen 40 % nákladů. Na jednu
možnost jsme ale přišli.“ Stává se, že na některé
pořady se na poslední chvíli nějaké vstupenky
uvolní, některé se nepodaří vyprodat. Než by
zůstala místa prázdná, je lepší nabídnout je di-
vákům, třeba za symbolickou cenu. Pro letošek

Výtvarná 
Litomyšl ´19
Již tradičně oslovujeme amatérské i profesi-
onální výtvarníky s vazbou na Litomyšl s mož-
ností vystavit jejich aktuální tvorbu v prostorách
Městské galerie Litomyšl. Ani letos tomu není
jinak – součástí litomyšlského salonu můžete
být i Vy! Jste starší 18 let a myslíte, že Vaše
umění by si zasloužilo viset na stěnách galerie,
a ne být ukryté v šuplíku? Vyberte to nejlepší,
co jste za letošní rok realizovali, a do 30. června
nám pošlete ukázky Vaší tvorby spolu se svým
životopisem na e-mail tomanova@galerie.lito-
mysl.cz.
V pátek 13. září proběhne slavnostní vernisáž
výstavy, která představí díla místních, s Lito-
myšlí spjatých výtvarníků. Prolnutí několika ge-
nerací, stylů i technik umožní spatřit současnou
podobu výtvarné Litomyšle. Každoročně vedle
sebe vystavují významné výtvarné osobnosti
i začínající autoři. Veronika Šrek Bromová, Jaro-
slav J. Alt, Aleš Lamr, Šárka Hrouzková, Bedřiška
Uždilová nebo Vladimír Vích spolu s mladými
umělci Alešem Hvízdalem, Nikolou Tláskalovou,
Janou Kolářovou, Ondřejem Moučkou nebo Len-
kou Řemínkovou a mnoha dalšími doplňují pe-
strou mozaiku současné podoby výtvarné
Litomyšle. Nebojte se a představte svá díla! 

Zuzana Tomanová

Čtvrtý ročník barokního festivalu
V srpnu Litomyšl opět ožije barokní atmosfé-
rou. 11.–18. 8. se uskuteční v pořadí již čtvrtý
ročník duchovně kulturního festivalu Lito-
myšlské dny barokní tradice, který se pomalu
ale jistě stává oblíbenou stálicí v kulturním ka-
lendáři města Litomyšle. Tentokrát festivalový
oktáv slavnostně zahájí v piaristickém kostele
litomyšlský titulární biskup Mons. Pavel Konz-
bul pontifikální mší svatou, ke které zazní
skladba Missa ss. Apostolorum C-dur od slo-
venského barokního skladatele Gaudentia
Dettelbacha.
Naprosto výjimečnou akcí bude představení ne-
dávno znovuobjevené hudební produkce na
kůru kostela Povýšení sv. Kříže z pera dvou za-
pomenutých litomyšlských skladatelů 2. polo-
viny 18. století. Stěžejní část jejich díla bude
provedena koncertně v novodobé premiéře
v proboštském kostele, tedy přímo na místě,
pro které byla tato hudba komponována. Skla-
datelům a jejich dílu se bude věnovat také vý-
stava v regionálním muzeu, otevřená od června
až do září.
S poukazem na fakt, že letošní rok je rokem
290. výročí od kanonizace nejslavnějšího če-
ského světce sv. Jana Nepomuckého, jsme za-
řadili na program svatojánskou pobožnost
u jeho oltáře v proboštském chrámu spojenou
s odhalením nově restaurované části oltářního
nástavce. Chybět nebude ani vskutku barokní
oslava svátku Nanebevzetí Panny Marie s pro-

cesím městem a tradiční pobožností u marián-
ského sloupu.
Dále se můžeme těšit na přednášku historika
umění a kněze Radka Martinka na téma „Nád-
hera a lesk barokní bohoslužby“, ve spolupráci
s naším dlouholetým partnerem Městskou ga-
lerií Litomyšl je připravena přednáška o restau-
rovaných obrazech křížové cesty v proboštském
chrámu a neméně zajímavou přednášku o situ-
aci nekatolíků ve východních Čechách v barokní
době pořádáme ve spolupráci s nekatolickými
církvemi v Novém kostele Církve bratrské.
Na samý závěr festivalového oktávu nás v pi-
aristickém kostele čeká mše svatá v mimořádné
formě římského ritu, kdy si budeme moci udělat
obrázek o tom, jak vypadala liturgie v době ba-
roka. Doprovozena bude skladbou Missa Sancti
Adalberti Vojtěcha Pelikána v podání Literát-
ského bratrstva od kostela sv. Jindřicha v Praze.
Kompletní program je k nalezení na stránkách
festivalu www.baroknilitomysl.cz, oblíbené tiš-
těné programové letáčky budou k dostání už od
poloviny června v informačních centrech a na
turisticky frekventovaných místech.
Vůbec poprvé se letos podařilo festivalu získat
podporu všech českých a moravských biskupů
a Ministerstva kultury České republiky. Dále
projekt zaštítili hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický, starosta města Daniel Brýdl
a místostarosta města Radomil Kašpar.

Organizátorský tým festivalu

proto pořadatelé založili takzvaný „Klub přátel
volných míst“. Zájemci se do něj na interneto-
vých stránkách festivalu zaregistrují a volná
místa jim budou krátce před pořadem nabíd-
nuta. Tuto možnost vítá i starosta Litomyšle Da-
niel Brýdl: „Myslel jsem, že by pořadatelé mohli
pro Litomyšlany vytvořit nějaký systém slev.
Bohužel ale obecně prospěšná společnost ze
zákona nemůže zvýhodňovat někoho jen podle
místa pobytu. Založený klub však je především
pro naše občany. Vždyť kdo jiný, než právě oni
může rychle reagovat na nabídku vstupenek na
poslední chvíli.“ 
Zájemci naleznou více informací a možnost při-
hlášení na www.smetanovalitomysl.cz v na-
bídce Před návštěvou. Jana Bisová

POZVÁNKY 

Den dětí se 
zvířátky
V sobotu 29. 6. od 14 hod. v chovatelském
areálu za aukční halou pořádá ČSCH ZO1 Lito-
myšl pro děti zábavné odpoledne se zvířaty.
Můžete se těšit na připravené aktivní i pozná-
vací soutěže se zvířecí tématikou, odměny
a přímý kontakt se zvířaty. Občerstvení zajiš-
těno, vstupné dobrovolné. 

Petra Dittrich, foto: archiv
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Cyklobusy letos vyjíždí už v sobotu 1. června!
Všechny linky cyklobusů, které propojují turis-
ticky atraktivní místa Českomoravského pomezí
i okolních regionů, budou letos v provozu už od
1. června. Cyklisté i pěší turisté budou nově
moci jejich služeb využívat po celé čtyři měsíce,
tedy až do 29. září. Turistické autobusy uzpůso-
bené pro převoz kol budou opět jezdit každou
sobotu a neděli i o státních svátcích.
Vydejte se také na výlet a nechte se cyklobu-
sem přiblížit k oblíbeným místům Českomorav-
ského pomezí i zajímavým cílům v okolí.

Růžová linka 680017 (1. června – 29. září)
Cyklobus vyjíždí z Litomyšle v 11.08 hod. a výlet
si můžete udělat například na tato místa:
- rozhledna na Kozlovském vrchu
- cyklostezky na Orlickoústecku
- Česká Třebová, Choceň, Vysoké Mýto

Zelená linka 650555 (1. června – 29. září)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží z Lito-
myšle v 10.32 hod., můžete navštívit:
- zámek Nové Hrady
- Proseč – Toulovcovy maštale
- rozhledna Terezka u Proseče
- Borová, Polička
Po poledni můžete pokračovat do oblasti Žďár-
ských vrchů (např. Telecí, Lucký vrch, Svratka,
Svratouch), kam odjíždí linka 650555 z Poličky
v 12.40 hod.

Červená linka 680948 (1. června – 29. září)
Z Litomyšle se můžete vydat ráno v 7.15 hod.
a cyklobus vás přiblíží k těmto atraktivitám: 
- cyklostezky na Orlickoústecku
- Čenkovice – cyklotrasy a turistické trasy kolem

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

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

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

dráha, dětské zážitkové parky
Zpět jede cyklobus v 16.35 hod. s příjezdem do
Litomyšle v 18.25 hod.

Oranžová linka 700949 (1. června – 29. září)
Linkou, která vyjíždí z Litomyšle v 7.00 hod.,
můžete vyrazit na výlet například na tato místa: 
- cyklostezky na Orlickoústecku
- vodní nádrž Pastviny
- Bartošovice v Orlických horách – tvrz Hanička,

rozhledna Anna, kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Neratově

- Masarykova chata na Šerlichu
Zpět jede cyklobus v 14.30 hod. s příjezdem do
Litomyšle v 16.30 hod.

Na linkách platí tarif IREDO, který nabízí výrazné
slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobu-
sem je možné využít také zvýhodněné rodinné,
síťové a časové jízdenky nebo slevy pro stu-
denty a seniory. Podrobné informace o provozu
cyklobusů jsou uvedeny na portálu www.cesko-
moravskepomezi.cz. Letáky s jízdními řády,
mapkou a tipy na výlet budou distribuovány do
všech domácností v Litomyšli a k dispozici
budou také v informačních centrech a na řadě
dalších míst Českomoravského pomezí.
I letošní provoz cyklobusů je realizován díky
spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová,

Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, destinační spo-
lečnosti Českomoravské pomezí a Pardubic-
kého kraje. Přejeme vám šťastnou cestu plnou
nezapomenutelných zážitků!

Jiří Zámečník, marketingový manažer, 
destinační společnost Českomoravské pomezí

Zajímá vás cestovní ruch, marketing 
a propagace regionu? Chcete získat 
zkušenosti v oblasti destinačního 
managementu, komunikace, propagace 
a prezentace turistické nabídky 
Českomoravského pomezí? 
Pokud ano, zašlete nám do 10. června
přihlášku do výběrového řízení 
na nově obsazovanou pozici 
"pracovník destinačního managementu
– projektový manažer".

Více informací na:
www.ceskomoravskepomezi.cz

Pracovník destinačního 
managementu –
projektový manažer

Výběrové řízení

T. G. Masaryka 1204, Litomyšl
Po – Pá 9–17 hod • So – 9–11 hod
Facebook: BE HAPPY
Instagram: be_happy_litomysl

BE HAPPY
Obchod s designovým

a handmade zbožím

Novináři z Německa i bloggeři z Jižní
Koreje poznávají Českomoravské pomezí
Na přelomu dubna a května se uskutečnil pre-
sstrip pro novináře z Německa, už za pár dní
pak region navštíví bloggeři z Jižní Koreje.
Němečtí novináři se zajímali především o lito-
myšlský zámek, který je jedinou památkou
UNESCO ve východních Čechách, zámecké skle-
pení s expozicí soch Olbrama Zoubka a vosko-
vým Srdcem pro Václava Havla či rodný byt
Bedřicha Smetany. Ujít si ale nenechali ani pro-
hlídku regionálního muzea, piaristického kos-
tela a Portmonea nebo ochutnávku piva
z vyhlášeného místního minipivovaru. V rámci
presstripu získali novináři řadu informací také
o dalších turistických atraktivitách, které jsou
součástí pestré nabídky Českomoravského po-
mezí. Stejně jako v případě předchozích podob-
ných akcí lze již brzy očekávat řadu mediálních
výstupů v podobě článků a reportáží v tisku i na
internetu.
Už o nadcházejícím víkendu přijede do regionu
na pracovní pobyt další skupina zahraničních
návštěvníků. Tentokrát se bude jednat o blog-
gery a influencery z Jižní Koreje, kteří se v rámci
dvoudenního presstripu kromě památek
a muzeí seznámí také s českou kuchyní a po-
znají atmosféru litomyšlských gastroslavností.
Jižní Korea patří již několik let do prvních desítky
zemí co do počtu zahraničních návštěvníků
České republiky a jihokorejští turisté stále čas-
těji kromě Prahy míří také do regionů. Zážitky,
které budou účastníci presstripu sdílet s tisícov-
kami svých fanoušků a followerů, tak výrazně
přispějí k prezentaci a propagaci regionu v on-

line prostoru a mohou se stát důležitým impul-
sem pro jeho budoucí návštěvu.
Výše uvedené presstripy organizačně zajišťuje
destinační společnost Českomoravské pomezí
společně se zahraničními zastoupeními agen-
tury CzechTourism a v případě německých no-
vinářů také s Destinační společností Východní
Čechy.
V rychlém sledu budou podobné akce probíhat
i v následujících týdnech. Už na konci května
přijedou na obhlídku turistických cílů i ubytova-
cích kapacit zástupci významných cestovních
kanceláří z Polska a následovat je budou novi-
náři ze Španělska, Velké Británie, USA, Kanady
či Slovenska. Mezi plánovanými zastávkami
jsou kromě Litomyšle například hrad Svojanov,
zámek v Nových Hradech, Polička, Toulovcovy
maštale či automobilové muzeum ve Vysokém
Mýtě.      Jiří Zámečník, marketingový manažer

Řádková inzerce
Prodám levně nový drtič větví, značka SDE
2500, značka stromy nám vloni uschly, cena
1000 Kč. Tel. 774 882 998
Kdo by měl zájem natrhat si višně nebo třešně
(zahrada v Litomyšli), budou zralé kolem 20. 6.
Telefon č. 607744568.
Prodám velké květiny Oleandr, Ibišek, Daturie
a jiné. Osobní odběr, cena dohodou. Kontakt:
776 194 725.
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Noc literatury už počtvrté
Svátek evropských literatur proběhl ve čtvrtek
9. května večer v České republice potřinácté
a v našem městě počtvrté. Organizátoři Noci
literatury sledují už od začátku pořádání této
akce tři základní cíle – představit současnou
kvalitní literaturu evropských zemí, posluchače
přivést do běžně nepřístupných a zajímavých
prostor a na čtení oslovit a angažovat známé
osobnosti. Letošní chladné počasí zhatilo plán
uskutečnit naši část Noci v půdních prostorách
knihovny, další záměr se ale povedl. V podání
dvou knihovnic a hosta Hasana Zahiroviće za-
zněly úryvky z knih „Květiny“ a „Ruzka klazika“
portugalského a slovenského autora a pozo-

ruhodná koláž beletrie a odborné literatury
švédské autorky s výstižným názvem „Expe-
dice“. Mluvené slovo bylo opět doplněno hud-
bou, na sólovou kytaru nám skvěle zahrála
žačka Jiřiny Macháčkové Gábinka Boukalová. 
Další zastávkou při putování za literaturou byla
stejně jako v uplynulých dvou letech Vyšší od-
borná škola pedagogická a Střední pedago-
gická škola Litomyšl. Tentokrát se interpretace
četby ujaly výlučně profesorky, a to v polovině
případů dokonce bývalé profesorky. A poslu-
chači, kteří se účastnili i minulých ročníků, mi
dají za pravdu, že to bylo zcela ku prospěchu
věci. Bezprostřednost a upřímnost přednesu

byla vynikající, což ocenil i pan Zahirović, mj.
též herec, teatrolog, dramaturg a pedagog.
Nový a zajímavý byl prostor, ve kterém se letos
akce odehrávala, učebna dramatické výchovy
přebudovaná v malý, útulný a potřebnou tech-
nikou vybavený divadelní sál.
Zakončení Noci literatury se stejně jako vloni
uskutečnilo v prostorách Městské galerie, ten-
tokrát přímo v expozici. Dva úryvky „Pražské
jaro“ od Simona Mawera a „Jemná lhostejnost
světa“ Petera Stamma zazněly v podání Ja-
kuba Kodyma a Kristýny Duškové, závěr ale
patřil příležitosti prohlédnout si současnou vý-
stavu s názvem Litomyšl ve zcela netradiční
čas.

Chráníme úrodu
Snad nejnebezpečnějším obdobím pro země-
dělce i pro hasiče je období senoseče a žní. Co
můžeme dělat pro to, abychom nevídali zá-
běry v televizi, které nám ukazují velké požáry,
jejichž škody jdou do milionů. 
Základním předpokladem je dodržování všech
pravidel požární prevence. V lese je kouření
a rozdělávání ohňů jednoznačně zakázáno,
zvláště za suchého a teplého počasí platí
tento požadavek dvojnásob. Za mimořádně
suchého počasí však k zapálení vyschlého po-
rostu stačí nedopalek cigarety či výfuk osob-
ního automobilu, který vyschlou travou
projížděl.
Samostatnou kapitolou vzniklých požárů je
technika. Pečlivá příprava a kontrola technic-
kého stavu by měla zahrnout eletroinstalaci
a palivovou soustavu motorových vozidel
a kombajnů, prohlídku a promazání třecích
ploch, kde by třením mohlo dojít k nadměr-
nému zahřívání součástí a k požáru. 
Pravidelné prohlídky mohou včas a v zárodku
odhalit drobné závady. U kombajnů je třeba
dávat pozor na žací lišty. Kámen ve styku

s kovem působí jako křesadlo, jehož jiskry
mohou podpálit obilí. Toto nebezpečí hrozí
i u pásových dopravníků především v suchém
a prašném prostředí. Nezapomeňte, že i obilný
prach vytváří se vzduchem výbušnou směs. 
Jestliže dbáme o dobrý stav u pohyblivé tech-
niky, nesmí zůstat stranou ani stav objektů, ve
kterých se úroda zpracovává a skladuje. I zde
hrozí největší nebezpečí od elektroinstalace,
je-li provedena v rozporu s předpisy, má-li po-
škozenou izolaci nebo používá spotřebiče, je-
jichž stav odporuje požadavkům požární
bezpečnosti. Jsou to žárovky bez krytů, nej-
různější neodborné připojení provizorního
osvětlení a další závady. Snad ani nemusíme
připomínat, že otevřený oheň v prostorách pl-
ných obilného prachu nemá co dělat.
Při kontrolách často vychází najevo, jak malá
péče je věnována uskladnění vlhkého obilí,
sena či slámy. Ne všude patří měření vnitřní
teploty uskladněných produktů k prostředkům
předcházejícím samovznícení. 
Závěrem si přejme, aby páni hasiči nemuseli
vyjíždět k žádným požárům. Karel Zeman

Ohlédnutí
za Majáles 2019
Letošní studentské slavnosti Majáles začaly
opravdu netradičně. Novou akcí byl první roč-
ník Májomyšl race, který sklidil velký ohlas.
Počet jeho účastníků stoupal až ke stovce.
Nejrychlejším běžcem se stal Václav Chalou-
pek ze SŠZaT, nejrychlejší běžkyní byla Lucie
Lenfeldová z VOŠP a SPgŠ. Následující den 7.
května, nás čekal klasický majálesový průvod
masek zakončený mlsáním v Klášterních za-
hradách. V odpoledních hodinách se v Hos-
tinci Za Vodou uskutečnil souboj v šipkách.
Večer se v Zámecké jízdárně konala volba Miss
Majáles 2019. Kráskou tohoto roku byla zvo-
lena Kristýna Khalak z Gymnázia A. Jiráska. Ve
středeční sváteční den si studenti zahráli soft-
bal na fotbalovém stadionu. Rocková noc při-
padla na čtvrtek a všichni jsme si kapely moc
užili. Následující týden začal sportovně.  Na
sportovním dnu nechyběly aktivity jako futsal,
florbal, volejbal, ringo, streetball. Mohutně
jsme fandili týmům v hasičské soutěži. Po
sportu i trochu kultury – studenti VOŠP
a SPgŠ si pro veřejnost připravili výstavu vý-
tvarných prací v atriu školy. Nakonec jsme se
večer sešli v RC Kotelna na „missákovi“. Po-
rotu nejvíce zaujal Ondřej Kněžík ze SPgŠ,
který zároveň získal titul „sympaťák“ roku
2019. Tímto bouřlivým večerem vyvrcholil le-
tošní studentský Majáles a všichni už se tě-
šíme na příští ročník. 
I studenti v Litomyšli se přidali k ekologickým
výzvám. Workshop zaměřený na ekologii, kdy
si studenti sami vyráběli plátěné tašky a pod
dohledem městských služeb uklízeli veřejné
prostory města, jsou toho důkazem. 
Zároveň děkuje městu Litomyšl a ostatním
sponzorům za finanční podporu majálesových
akcí. Eva Kučerová, Štáb Majáles

Kovbojské prázdniny v NADĚJI
Prázdniny jsou skoro za dveřmi a my pro vaše
děti už máme připravený letní program a mají
se na co těšit! Červenec bude plný kovbojských
aktivit. Náš Nízkoprahový klub pro děti a mládež
ve věku 6-18 let bude přes prázdniny otevřen od
úterý až do pátku, vždy od 8 – 13 hod. Připra-
vené programy jsou pro děti a mládež zdarma. 
Během celého července se přeneseme na Di-
voký západ. Budeme se učit jezdit na koni, vařit
kovbojské jídlo, soutěžit o nejlepšího střelce.
Také nemohou být opomenuty tvůrčí činnosti,
při kterých se budou vyrábět kovbojské placky
či klobouk. V neposlední řadě klub NADĚJE po-

skytuje fakultativní služby, při kterých se vy-
dáme na zábavnou túru za dobrodružstvím
nebo si vyzkoušíme novodobější sport Fotbal-
golf.
To vše a mnohem víc bude u nás pro děti a mlá-
dež připraveno. Samozřejmě budeme i využívat
našich prostor k hrám na hřišti, zahradě nebo
za nepříznivého počasí i v tělocvičně. Také si za-
hrajeme nějaké hry z našeho arsenálu desko-
vých her či budeme tvořit z kreativních
možností. Více informací naleznete na www.na-
deje.cz/litomysl nebo na našich FB stránkách:
NADĚJE, pobočka Litomyšl. Edita Stráníková 

A aby se poutníkům na cestě Nocí lépe vní-
mala literatura i hudba, na všech třech zasta-
veních jsme jim nabízeli víno a drobné
pohoštění. Tak nepřidáte se příště i Vy?

J. Kroulíková
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Chceme být kvalitní střední školou, chceme
úspěšné maturanty, chceme schopné a spoko-
jené absolventy.
Jak zjistíme, že se nám práce daří a že se nám
tento pedagogický sen plní? Necháme naše
absolventy napospas životu. Uplyne nějaký
ten měsíc, rok a oni nám sami od sebe pošlou
zpětnou vazbu. Funguje to jako zaručený ži-
votabudič.

Vážená paní ředitelko,
letos uplynulo 10 let od mého úspěšného slo-
žení maturitní zkoušky na Vaší škole, a tak mě
napadlo trochu se poohlédnout zpět... 
V roce 2005 jsem nastoupila do 1. ročníku. Ten-
krát trochu nejistá a s obavami, protože mi ne-
vyšly přijímací zkoušky na gymnázium. Jak se
ale během studia ukázalo, bylo to to nejlepší, co
se mi mohlo stát.
Ve 3. ročníku se mi naskytla příležitost absolvo-
vat jazykový kurz v Austrálii. Využila jsem ji
a odletěla na 5 měsíců do Sydney. Velmi jsem si
tehdy vážila toho, že s tím nebyl žádný problém,
ba naopak. Všichni kantoři mi vyšli vstříc. Do-
hnala jsem studium, udělala zkoušky a pokra-
čovala dál se stejným ročníkem. Byla jsem ráda,
že jste mě podpořili. Ta dobrodružná cesta zů-

stane i díky Vám v mých vzpomínkách napořád. 
Jelikož mi vždycky byla bližší praxe než teorie,
přeběhla jsem z vysoké školy do práce – jak
jinak než v oblasti cestovního ruchu.
Poznala jsem prostředí 4* a 5* hotelů a apart-
mánů v Praze. Jako Front Office Manažerka jsem
se starala o obchodní stránku, tedy rezervace
a také o zákaznický servis. Často jsem se vra-
cela k hodinám Business English, manage-
mentu i marketingu a pracovního práva.
Výborně jste mě na tuhle pozici připravili.
Navštívila jsem ještě spoustu míst včetně Afriky
a Nového Zélandu, ale stejně jsem zakotvila
tady v Litomyšli, protože je tu prostě dobře. Za
Vámi na Trading se ráda vracím, a když se na-
skytne možnost, tak se se svými cestovatel-
skými zážitky a pracovními zkušenostmi
s nynějšími žáky školy podělím.
Nepochybuji o tom, že Vaše škola stále nabízí
svým studentům spoustu možností, kvalitní
výuku a individuálního přístup respektující po-
třeby každého z nich.
Paní ředitelko, ráda bych Vám takto poděkovala
za vše, co mně i ostatním bývalým a současným
studentům Vaše škola dala, a přeji všem krásné
jarní dny a spoustu spokojených absolventů.

Klára Nováková, Ivana Zemanová

Takový e-mail potěší

Půjčovna talířů
– řešíme plastový
odpad a přispíváme
na dobrou věc
Už potřetí jsme půjčovali talíře během vaření
kotlíkových gulášů na Gastroslavnostech M.D.
Rettigové. Méně plastového odpadu, větší po-
hodlí pro milovníky guláše a jako vedlejší efekt
1785 Kč z dobrovolných příspěvků, které půjdou
tentokrát na Skautské středisko v Litomyšli.
Konkrétně na opravu střechy skautské základny
na Posekanci, kam se jezdí na skautské  tábory.
Děkuji 9. dívčímu oddílu v Litomyšli za zapojení
a pomoc. Ve vedlejším stánku jste si také mohli
nakoupit potraviny do vlastních nádob nebo pa-
pírových sáčků. Vyprodali se také téměř
všechny šité pytlíky na bezobalový nákup ze zá-
clon nebo látek. Máme radost, že zájem o tuto
tématiku roste! Příští rok se opět těšíme navi-
děnou. Eva Zoubková

Malá knížka vám
může ušetřit
hodně peněz

I v malé obci se mohou dít velké věci!
A stalo se tak právě 11. 5. 2019 v Nové Vsi u Li-
tomyšle, kde se uskutečnil již III. ročník běhu
novoveskou přírodou, pod patronací Dobro-

volnického centra Farní charity Litomyšl. Vý-
těžek poputuje za Tomáškem Lněničkou ze
Sedlišť, kterému pomůže při pořízení speciál-
ních rehabilitačních pomůcek. Startem pro-
běhlo neuvěřitelných 331 lidí, z toho 94 dětí
prošlo dětským programem. Díky zúčastně-
ným a dalším partnerům, kteří podpořili dob-
rou věc, se částka vyšplhala na rekordních
a neuvěřitelných  75 245,- Kč.
Rádi bychom poděkovali nejenom všem spon-
zorům akce, ale hlavně všem organizátorům,
dobrovolníkům a v neposlední řadě účastníkům
za velmi vydařený třetí ročník.
Děkujeme a pevně věříme, že se příští rok zase
uvidíme.

Petra Glânznerová, Farní charita Litomyšl

Nabízíme: 
nástup ihned, HPP, DPČ, DPP. 
Plat od 94,- hod., 10% příplatek
za práci v noci, o víkendu, 

100 % ve svátek, příspěvek na penzijní pojištění
a příspěvek na údržbu uniformy až 8.000,- / rok
Tel. č. 731 143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz

Hledáme recepční s AJ
IVECO Vysoké Mýto

Informační centrum Litomyšl připravilo ve spo-
lupráci s místními podnikateli a organizacemi
bonusovou knížku „Užijte si Litomyšl“. Vydání
plné slev a bonusů je v prodeji už dva měsíce
a těší nás zájem veřejnosti. Na základě dotazů,
které v informačním centru pravidelně dostá-
váme, si dovolujeme připomenout:
1) Cílem slevové knížky je turisty do Litomyšle

nejen přilákat, ale také je ve městě udržet
více než jeden den a i místním občanům na-
bídnout tip na trávení volného času. Proto
v rámci bonusové knížky nabízíme přes 40
subjektů více než 50 různých slev, bonusů
nebo výhodných nabídek.

2) Majitelé této bonusové knížky mohou slevy či
výhody čerpat až do konce roku 2020.

3) Najdete v ní slevy na ubytování, stravování,
kavárny, vinárny, bary, sport a wellness, spe-
cializované prodejny a služby, památky,
muzea, galerie a další nabídky.

4) Lze ji koupit za 50 Kč v některém z prodejních
míst, a to v IC na náměstí a IC u zámku, re-
cepci hotelu Zlatá Hvězda, recepci hotelu
Aplaus a chrámu Nalezení sv. Kříže, v pra-
žírně kávy atd.

5) Souhrnně lze využitím všech slev a výhod
ušetřit více než 2000 Kč. 

Blanka Brýdlová, IC Litomyšl
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CIMBRIA HMD, s. r. o.
Svitavská 1224, Litomyšl,
hledá uchazeče na pozice:

PLC PROGRAMÁTOR/KA
POŽADUJEME:
• SŠ/VŠ vzdělání – elektro; vhodné i pro absolventy
• osvědčení o odborné způsobilosti podle §6 

nebo § 5 vyhlášky číslo 50/1978 Sb.
• znalost programování PLC 

SVÁŘEČ – ZÁMEČNÍK
POŽADUJEME:
• svářečský průkaz ZK 135.1. / ZK 141 8.

ELEKTRIKÁŘ 
POŽADUJEME:
• osvědčení o odborné způsobilosti podle §6 
nebo § 5 vyhlášky číslo 50/1978 Sb.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Iveta Suchomelová – 775 550 727,
iveta.suchomelova@agcocorp.com

Patchworkářky z Litomyšle
a Levoče „na stejné vlně“
Po delším čase se nám podařilo uspořádat spo-
lečnou šicí dílnu s děvčaty z Levoče a setkání
s nimi bylo velmi milé a přátelské. V obou spol-
cích od doby, kdy jsme se v Levoči setkaly po-
prvé, přibyly nové členky, ale atmosféra na
dílně vypadala, jako když se všechny známe
dlouho a setkáváme se pravidelně. Stálou spo-
lupráci udržuje a „exportuje i importuje“ nové
techniky Iva Dvořáková, což je činnost víc než
záslužná a trvá už řadu let. 

Tématem sobotního workshopu bylo šití tech-
niky hravé, kreativní a velmi efektní, která má
název Buggy burus, v jazyce českém dostala od
Klárky Beránkové, která byla hlavní lektorkou
dílny, pracovní název Macešky. Spolupráce při
šití byla přímo vzorová, děvčata z Litomyšle po-
máhala s radou i praktickou výpomocí, žehle-
ním a řezáním bloků. Výsledky šití byly
překrásné a květinové vzory jen umocnily den
prozářený sluníčkem a dobrou náladou. 

Občerstvení je již neodmysli-
telná součást našich akcí,
nechybělo ani tentokrát. Levo-
čanky převzaly na dílnách náš
„model“, scházejí se pravidelně
jednou za měsíc a mají akce
taktéž spojené s degustačními
zážitky. 
Na závěr bylo ještě mnohé fo-
tografování, vzájemné infor-
mování, jak to v obou spolcích
chodí, vzpomínání a plánování
do budoucna. Díky všem, co se
podílely na přípravě i vlastní
akci, spokojenost na obou
stranách byla odměnou. 

Alena Bromová 

Beseda s para hokejisty MS v Ostravě
Děti ze 2. ZŠ U Školek a příznivci sportu zcela
zaplnili 10. 5. zámeckou jízdárnu, kde se konala
beseda s úspěšnými para hokejisty z MS v Os-
travě. Naši hráči zde získali krásné čtvrté
místo, český národ byl na ně hrdý.
Do Litomyšle přijel nejzkušenější hráč týmu
Tomáš Kvoch a nejlepší hráč ČR za rok 2018
Pavel Doležal. Vyprávěli nejen o zážitcích

z mistrovství, ale i o touze a odvaze žít po
kruté ráně osudu – prvnímu z nich amputoval
vlak obě nohy, druhý ochrnul po zánětu míchy
ze dne na den. Jejich houževnatost, bojovnost
a statečnost všechny v sále dojala. Děti si
mohly prohlédnout výstroj, sledge saně a spe-
ciální hokejky s hroty. Vyprávění bylo doprová-
zeno sestřihy ze zápasů z Ostravy či
medailonky hráčů.
Tomáš Kvoch povyprávěl i o svém zápisu
v Guinessově knize rekordů, kdy za 5 dní zdolal
5 vrcholů ČR – Praděd, Lysou horu, Klínovec
Boubín a Sněžku. 
Po sérii dotazů předali para hokejisté tričko
a dárky Tomáškovi Lněničkovi, jemuž nožky ne-
slouží tak, jak by měly. Popřáli mu také hodně
sil a štěstí. 
V závěru následovala autogramiáda a focení.
Obecenstvo odměnilo hráče bouřlivým potle-
skem, kterým jim dávalo najevo svoji hlubokou
úctu a obdiv. Pro všechny zúčastněné to byl
velmi emotivní a silný zážitek.  Martina Míková

pánské, dětské, dámské
stříhání bez objednání. 
Najdete nás ulici
Mariánská pod muzeem. 
Bezbariérový přístup. 
Od 1. června

NOVĚ OTEVŘENÁ

HOLIČSTVÍ 

Prima víkend v Přívratu
Místní organizace Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením uspořádala pro zá-
jemce víkendový pobyt na Statku U Kubů v Pří-
vratu. V pátek 10. 5. se všichni zúčastnění sjeli
na statek, kde se nejdříve zabydleli v útulných
pokojích. Následovalo opékání buřtů, u kterého
nesmělo chybět zpívání při kytaře. Příjemný
večer jsme zakončili u televize fanděním čes-
kému hokejovému týmu proti Švédsku. 
Druhý den jsme se probudili do slunečného
rána a posilněni snídaní jsme si užili sportovní
dopoledne na zdejším hřišti. Každý sportovec
byl za své výkony odměněn perníkovou medailí.
Po návratu na statek nás před obědem čekalo
ještě malé překvapení – ukázka canisterapie
a psí poslušnosti. Odpoledne jsme se po krát-
kém odpočinku vydali procházkou do místního

PINGUin parku. Každý z návštěvníků si tu přišel
na své, ať už si užil trochu adrenalinu při jízdě
na sjezdových kárách, zaskákal si na bungee
trampolíně, nebo si dal kafíčko či zmrzlinu ve
zdejším občerstvení. Po večeři jsme se všichni
zasmáli u večerního promítání a většina z nás
pokračovala ještě sledováním hokejového zá-
pasu Česko – Finsko. 
Nedělní ráno bylo deštivé, ale to nás netrápilo,
neboť po snídani jsme se rozloučili a vyrazili
jsme plní skvělých zážitků do svých domovů.
Celý víkend se velmi povedl, užili si ho nejen
osoby s různým druhem postižením, ale i jejich
rodinní příslušníci. Děkujeme všem, kteří se po-
bytu zúčastnili. Byla to vydařená akce a už teď
se těšíme na další! Za realizační tým
     Iveta Pirklová a Anna Vrchotová



24

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma

Historici v Litomyšli
Spolek leteckých modelářů Litomyšl dne 4. 5.
2019 uspořádal soutěž Oldtimerů na letišti ve
Vlkově. Z různých částí republiky se sjelo osm-
náct nadšenců, aby soutěžili se svými modely
celkem v deseti různých kategoriích historic-
kých modelů letadel. Jedná se o repliky mo-
delů, které byly zkonstruovány ve většině
případů v první polovině minulého století. Při
výrobě těchto modelů je zakázáno používat
moderní materiály, jako např. uhlík, laminát
apod. Jsou zhotoveny z balzy, překližky a dře-
věných lišt, potaženy papírem, popř. Vliesem
– což je netkaná textilie. Pohon modelů obsta-
rávají historické modelářské motory a některé
kategorie umožňují pohon i elektromotorem.
Pro všechny modely je na rozdíl od těch pů-
vodních, které byly volně létající, jedno spo-
lečné. A to, že pravidla umožňují jejich
ovládání směru a výšky letu pomocí dálko-
vého ovládání RC soupravami. Vyznavači

těchto historických ér jsou většinou modeláři,
kteří mají 40 a více let, naši omladinu se celo-
republikově nějak nedaří ve větší míře pro tyto
kategorie získat. Soutěži přálo i pěkné ter-
mické počasí, vál slabý jižní vítr, bylo jasno až
polojasno. Správce letiště připravil čerstvě po-
sekané letiště. V naší letištní klubovně bylo
možné si dát i nějaké občerstvení. Nechyběly
ani tradiční buchty od manželky pana Štorka.,
na které se pravidelní účastníci vždy těší. Sou-
těžní lety byly v poledne přerušeny krátkou
přestávkou na oběd. Všichni soutěžící a orga-
nizátoři si pochutnali na výtečném guláši,
který připravila jako vždy manželka předsedy
spolku. Potěšením je, že tři soutěžící, kteří re-
prezentovali SLML se umístili ve svých kate-
goriích „na bedně“. Poprvé se také do soutěže
nechal zlákat náš bývalý pokladník spolku pan
prof. Fiala a v kategorii „Elektrorubber“ obsa-
dil krásné třetí místo. Hlavní propagátor „his-

Mladí cestovatelé
poznávali krásy Anglie

Ve druhém květnovém týdnu
se devatenáct žáků Základní
školy U Školek s doprovodem
vydalo za poznáním do Spoje-
ného království s poměrně jas-
ným cílem – procvičit si
aktivně angličtinu, poodhalit
tajemství nejznámějších míst
a hlavně zjistit, jak se jinde žije.
Návštěva Stonehenge, Ox-
fordu nebo Londýna rozhodně
patří mezi nezapomenutelné
zážitky. Cennou zkušeností byl
i pobyt v tamějších rodinách.
Rádi bychom touto cestou po-
dělovali Základní škole T. G.
Masaryka, která zájezd organi-
zovala a našim žákům nabídla
možnost doplnit autobus
a zúčastnit se tohoto zájezdu.

Andrea Hanušová

Děti navštívily
Jindrovu vilu
Děti z II. mateřské školy u příležitosti „Dne
matek“ i letos navštívily Jindrovu vilu – dům
s pečovatelskou službou a Domov důchodců
v Litomyšli. Pěvecký sbor seniory moc potěšil.
Zazpíval, zarecitoval a rozdal malé dárečky
z keramiky. Děti se rozloučily s příslibem dalšího
vystoupení v době adventní.  Za sbor
     Ludmila Juzová, učitelka MŠ, foto: archiv

toriků“ Sláva Štorek stačil létat ve čtyřech ka-
tegoriích, v jedné z nich dokonce se dvěma
modely. 1 x byl první, 2 x druhý a 1 x pátý. Jak
on tvrdí, bere tyto soutěže jako trénink a pří-
pravu na letošní mistrovství Evropy, které se
bude konat v červnu v Itálii. Výsledkové listiny
jednotlivých kategorií je možno zhlédnout na
našich stránkách (www.modelarilitomysl.cz).
První tři nejlepší v každé kategorii obdrželi
každý láhev kvalitního vína. Ceny sponzoro-
vala firma Czechaero, která je výrobcem vý-
řezů na modely v rozsypu. Soutěž se nám
vydařila a všichni odjížděli domů spokojeni.
Další soutěž  Oldtimerů pořádáme 21. 9. 2019,
těšíme se na vás, přijďte se podívat.
Za Spolek leteckých modelářů Petr Janoušek

Kraj nominoval tři opravené
památky na Cenu Opera historica
Pocta české památkové péči s předáním Ceny
Opera Historica 2019. Tak se jmenuje projekt,
který k 30. výročí sametové revoluce připravila
společnost Architecture Week Praha spolu se
Správou pražského hradu, Ministerstvem kul-
tury, Ministerstvem pro místní rozvoj a pod
odborným dohledem Národního památkového
ústavu. Každý kraj do ní může nominovat tři
příkladně opravené památky, z nichž odborná
porota vyberu jednu vítěznou. Cenu bude pře-
dána na podzim na slavnostním večeru na
pražském hradu.
„Za Pardubický kraj jsme nominovali dvě
krásně opravené národní kulturní památky –
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem
a Poutní areál s chrámem Panny Marie Po-
mocné na Chlumku v Luži. Třetí stavbou je re-
konstruované Regionální muzeum v Litomyšli
v budově bývalého piaristického gymnázia,“

řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek, inves-
tice a kulturu Roman Línek.
V projektu nejde jen o to, zvolit jednu pří-
kladně opravenou památku, ale upozornit na
péči, která je v posledních třiceti letech
v České republice památkám věnována.
Vznikne proto společná publikace i dokumen-
tární film, kde se všechny nominované pa-
mátky představí. Porota také vybere jednu
nejlépe obnovenou památku v každém kraji. 
Projekt revitalizace litomyšlského muzea se
umístil na prvním místě v národní soutěži
muzeí Gloria musaealis 2014 v kategorii Mu-
zejní počin roku.
Revitalizace historické budovy litomyšlského
muzea se uskutečnila v letech 2012–2014 dle
projektu předního českého architekta Josefa
Pleskota. -red-

www.facebook.com/litomysl.lilie

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Květnové jezdecké
závody • NPK odbourává bariéry • NENA:
domov bez násilí • Krušnoman • Nové knihy
v MěK Litomyšl.
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Osmnáct jamek, které jen
tak někde nemají
Sportovní areál za sokolov-
nou se může pyšnit novým
unikátem. Minulý měsíc zde
bylo slavnostně otevřeno
nové Adventure golfové
hřiště s 18 jamkami. „Adven-
ture golf je mladý sport. Pů-
vodní kořeny sahají do USA,
kde lidé hledali nové rozptý-
lení. Zajímavé je, že mohou
být tisíce hřišť a každé je
originál. Nemá to uniformitu
jako klasické minigolfové
hřiště z cementových desek.
Tvary i překážky jsou napro-
sto libovolné. My jsme chtěli
zábavu pro celou rodinu
a vše spojit s přírodou,“ popsal novou zábavu
provozovatel hřiště Jaroslav Ryba. Nápad na ne-
tradiční zábavu se zrodil před dvěma a půl lety
v zimní pauze, kdy je celý areál v klidu. 
Původní idea na postavení klasického minigolfu
byla brzy zavrhnuta, a tak mohlo vzniknout ori-
ginální hřiště na místě nevyužitých antukových
kurtů. „V České republice podobná hřiště jsou,
ale v rámci Pardubického kraje je litomyšlské
první,“ poznamenal Jaroslav Ryba.
V roce 2017 bylo veřejnosti představeno 13
jamek. Letos jich přibylo dalších 5 a hřiště tak
má soutěžní parametry. „Můžeme se stát i sou-
částí Adventure golf asociace a pořádat zde
soutěže. Chceme přitáhnout co nejvíce zá-
jemců. Uvažujeme o zřízení jakési litomyšlské
ligy,“ sdělil provozovatel. Hřiště má umělé
osvětlení a lze tedy hrát i večer, což k letnímu Tenisové

okénko
V průběhu měsíce dubna a května jsme roze-
hráli mistrovská utkání družstev od babytenisu
až po seniory. Družstvo Babytenis porazilo
Dolní Dobrouč 5:1 a s Chocní a Skutčí prohrálo
shodně 2:4. Mladší žáci porazili Vysoké Mýto
8:1, Žamberk 6:3 a s Moravskou Třebovou těsně
prohráli 4:5. Týmům starších žáků a dorostu se
zatím nedaří. Družstvo dospělých prohrálo své
zápasy s Vysokým Mýtem a Svitavami a pora-
zilo Letohrad. Družstvo Senior A prohrálo těsně
s Pardubicemi a porazilo Dynamo Hradec Krá-
lové.
Ve Sportovním areálu za sokolovnou pokračují
4.6. a 11.6. od 17:00 hodin nábory dětí, kam vás
srdečně zveme. Tenisové rakety jsou na místě
k zapůjčení. 
V termínu 12.-16.8.2019 se uskuteční příměstský
tenisový kemp. Informace a přihlášky – Nikola
Ondráčková, tel. 721 590 442. Na fotu je druž-
stvo babytenistů ve složení M. Hošek, R. Polá-
ček, E. Soukupová a T. Jašková. Za tenisový klub 
     jednatel M. Slavík,  www.tclitomysl.cz

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme:

• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel
• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 
• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG
• renovace zažloutlých světlometů
• roční prohlídky – diagnostika 
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

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

Filip
Sokol

tel. 605 192 737
e-mail: 
sokol.filip@post.cz

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl

Olga Šípková
se ráda vrací
do Litomyšle

Stát na podiu fitness akce LITEX AEROBIC
SHOW je pro nás lektory nejen velmi příjemné,
super výzva oslovit takové široké spektrum cvi-
čících a zaujmout 300 žen, ale i prestiž. A čeho
si navíc nesmírně vážím, je, že je do programu
zahrnutý dance aerobik, který tudíž stále mů-
žeme učit. Toto, řekla bych,  „poctivé řemeslo”
našeho oboru má stále zelenou, a kdo jej cvičí,
ví, že je to láska na celý život. Děkuji organizá-
torům za vše, co pro nás v Litomyšli děláte! 
Děkuji vám všem, cvičenky, že máte rády aero-
bik!!! Bez vás bychom si nezatančili.

Vaše Olga Šípková
Za podporu této akce děkujeme partnerům:
město Litomyšl, Hotel Aplaus a Velkoobchod
potravin – Kubík. 

areálu rozhodně patří. Sezona začíná i končí
pěkným počasím. Hrát se však dá po dohodě po
celý rok. Dráha vydrží teploty od -30 do + 50
stupňů. Lze tedy hrát i v zimě.
Slavnostního otevření hřiště se 11. května úča-
stnili mimo jiné i starosta Litomyšle Daniel
Brýdl, místostarosta Radomil Kašpar a senátor
Michal Kortyš. „Máme štěstí na počasí i provo-
zovatele a také na to, že se místní organizace
Sokola dohodla s podnikateli a že zde vznikl ta-
kový areál. Tady vidíme, že se lidé v Litomyšli
umí domluvit. Takže užívejte, choďte sem – těch
18 jamek nemá opravdu každé město,“ řekl při
zahájení Daniel Brýdl. Petr Šilar

Hřiště
na discgolf
Nabídka sportovního vyžití je ve městě po-
měrně obsáhlá, ale vždy jde situaci vylepšit.
V příštím roce bychom se tak mohli dočkat
hřiště na discgolf. Tento rekreační sport je ve
světě velice oblíbený a vhodný pro hráče všeho
věku. Jeho pravidla jsou jednoduchá – dostat lé-
tající talíř do koše na co nejmenší počet hodů
a tímto způsobem projít všechna stanoviště.
Hřiště by mohlo vyrůst v Parku mladých, který
má dostatek volné plochy,  nachází se upro-
střed zástavby a poblíž základních škol. Před-
běžně se počítá s instalací 9 košů, v současné
době město řeší, zda by se na projekt daly se-
hnat finance z dotace Pardubického kraje. Zva-
žuje se také možnost půjčování létajících talířů
a další detaily. Vybudování hřiště bude stát
zhruba 300 tisíc korun a město nabízí místním
podnikatelům možnost finančně přispět
a „adoptovat“ některý z košů. Stavební úpravy
v parku budou minimální, kromě vztyčení terčů
a drobných stavebních úprav nedojde k žádným
zásadním zásahům do této zelené plochy. Po
vybudování by hřiště mohly zdarma navštěvo-
vat nejenom školy, ale ve volném čase i všichni
Litomyšlané. -az-
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Krajský přebor
sokolské
všestrannosti
Každoročně se děvčata z TJ Sokol Litomyšl
účastní krajských závodů všestrannosti v Par-
dubicích. Letos se konaly 27. 4. 2019 a měly
jsme zastoupení ve všech třech kategoriích.
V kategorii mladší žákyně I. se poprvé zúčast-
nily Laura Gazsoová a Agáta Jakubcová, která
získala hned dvě 3. místa (šplh a atletika). V ka-
tegorii mladší žákyně II. soutěžily Bára Nešpo-
rová, Ema Mundilová, Andrea Horáčková, která
získala 3. místo v plavání, a dále  Nela Motlová
2. místo ve šplhu, 3. místo v atletice, a tak cel-
kové 3. místo bylo zaslouženou odměnou. Za
kategorii mladší žákyně III. závodila Bára Cha-
dimová, která se umístila na celkovém 8. místě.
Velká gratulace všem dívkám a přejeme mnoho
úspěchů v dalších soutěžích.

Jitka Mikulecká, Jitka Martinů

Exkluzivně JETSURF
na 38. otevření Velkého Košíře
Tradiční svátek vodních sportů 9. června osla-
víme další exkluzivní novinkou, a to přímo na
vodní hladině Velkého Košíře. Od 14 hodin
proběhne ukázka motorizovaného JETSURFU.
V českých podmínkách i bez vln a silného větru
lze zažít surfování na vodní hladině. „JETSURF
byl zrozen z touhy posunout hranice konvenč-
ních vodních sportů někam dál.“   
Udělejte si s námi ze všedního dne nevšední
a přijďte si pro inspiraci a nové zážitky.
Celodenní program Otevření Velkého Košíře od

9. hodiny do 18 hodin zajišťuje Jachetní oddíl
YCL – vodní sporty, z.s., ve spolupráci se školou
windsurfingu a paddleboardingu. Děti i dospělí
se mohou také těšit na pestrý program. K vy-
zkoušení budou paddleboardy, suchozemský
trenažér, balanční prvky, kanoe, plachetnice Lily

a rychlostní šlapadlo Conger. Jsou připraveny
také hry pro děti. Akce se koná za každého po-
časí díky zastřešení.
Za YCL Pavel Saqua, foto: Jana Saqua Kupská

Volejbalistky a volejbalisté
mezi krajskou elitou
Teprve začátkem května byla ukončena další
volejbalová sezóna. V nejvyšší soutěži Pardu-
bického kraje hrály důležitou roli mužský i žen-
ský tým VK Litomyšl.
Obě naše družstva prošla výrazným omlaze-

ním. Zejména sestava žen často dosahovala
průměrného věku sotva 20 let. Přesto naše
děvčata, pod vedením trenérského triumvirátu
Pecháčková, Šulcová, Beránková, byla štikou
soutěže. Často během sezóny atakovala medai-
lové pozice a nakonec skončila pátá s bilancí 18
výher a 18 proher. V dresu s lilií nastupovala se-
stava Voleská M., Voleská D., Koukolová D., Ko-
pecká E., Novotná T., Benešová B., Vacková V.,
Burešová B., Součková K., Jirsáková G., Šulcová
R., Dušková S., Jiskrová V.

Mužský A-tým, vedený trenérem Šulcem, se
celou sezónu potýkal se zraněními kapitána
Břetislava Fialy (koleno) a blokaře Hrubeše
(zlomená noha). Proto v poměrně mladém
mužstvu museli několikrát zaskočit i klubové
legendy Radek Novotný a David Menc. Po ne-
výrazných výkonech v podzimní části se naši
hráči v odvetách vypjali k výborným výkonům,
dokázali porazit všechny favority a s celkovou
bilancí 21 výher a 15 proher obsadili šesté
místo. Naše barvy hájili Tuček P., Fiala B.,
Kuta M., Vondráček R., Čtvrtečka D., Novotný
J., Novotný R., Vodehnal Z., Hrubeš V., Kadlec
J., Menc D., Kubík M., Skřivánek, Jireček J.

Za VK Litomyšl 
Břetislav Fiala, předseda

Atletické
okénko
Atletická sezona naostro začíná většinou popu-
lárním během Černou horou. V posledních le-
tech  jeho termín koliduje se zahájením
Lázeňské sezony. Přesto v poněkud prořídlém
lese letos byl zájem solidní a cestu na tradiční
tratě si našlo 229 běžců. Ve stejném termínu  se
konalo v Břeclavi mistrovství republiky na 10
km, kde v kategorii juniorů J. Brychta obsadil 3.
místo, J. Němec se zúčastnil svitavského více-
boje. Proběhlo obvodní a okresní kolo Poháru
Českého rozhlasu, tradiční soutěž škol. V okres-
ním kole za chladného počasí byla nejúspěš-
nější ZŠ Zámecká, která vyhrála 3 kategorie ze
4, pouze vítězné starší žákyně byly ze ZŠ Po-
lička, Na Lukách. ZŠ Zámecká  patří dlouhodobě
mezi nejúspěšnější školy na okrese, i když nemá
vlastní hřiště ani tělocvičnu pro starší žactvo.

První mistrovská utkání družstev absolvovali
junioři v Pardubicích a žactvo v Chrudimi. Spo-
lečným nedostatkem byla malá účast, proto nás
mohou těšit spíše individuální výkony Vilčeka,
Jirouta, Sršňové než výsledky družstva. Kraj-
ského přeboru ve vícebojích se zúčastnilo 5
děvčat a 1 chlapec. V mladších obsadily Gultová
a Krejzová 5. a 6. místo, stejné umístění získaly
mezi staršími i Kladivová a Janecká, i J. Němec
byl šestý. Na velké ceně v Olomouci svou formu
testovali bratři Kozákové, spokojenější byl Vojta
s výkonem 65,58 v oštěpu. Nejúspěšnějším
družstvem v 1. kole bylo mladší žactvo. Ml. žáci
i žákyně v deštivém odpoledni v Ústí nad Orlicí
vyhráli před Ústím, Poličkou, trochu zaostaly
Svitavy, poprvé se soutěže zúčastnil Lanškroun.
Své disciplíny vyhráli Němec, Voříšek, Tringela,
Tomšů. Poslední zahájili  druholigovou soutěž
muži, letos je velkým favoritem AC Pardubice,
naše družstvo skončilo na 3. místě, když nás
poslední disciplínou – štafetou předstihl Aktis
Praha o pouhý bod. Sprinty jsou naší slabinou,
všech 17 členů družstva bodovalo ve všech dis-
ciplínách kromě 100 a 200 m. Nejvíce bodů zí-
skali oštěpaři (19), kladivo a 5 km (16). P. Baar
vyhrál 110 m překážek, V. Kozák oštěp a J.
Brychta 800 m. Pořadí v 1. kole – 1. AC Pardu-
bice, 2. Aktis Praha, 3. Ji Litomyšl, 4. Čáslav, 5.
Ústí nad Orlicí, 6. Hvězda Pardubice, 7. Jičín,
8. M. Třebová. II. kolo této ligové soutěže uvi-
díme v Litomyšli v sobotu 8. června.

Petr Jonáš

Motokrosařka Laňková byla
v Pacově zase na bedně!
Do Pacova na Pelhřimovsku, kde pokračovalo
MMČR motokrosařů druhým dílem, jezdí s veli-
kou chutí nejenom závodníci, ale i diváci to zde
mají rádi – kvůli přehlednosti zdejší pestré, ná-
ročné dráhy. Bojovalo se tvrdě ve všech třídách,
letos je to hodně vyrovnané i v ženské kategorii,
no a zde nám dělá velkou radost závodnice
Orion Racing Teamu – Barbora Laňková. V pod-
statě od prvních metrů až do konce závodu si
to holky rozdávaly mezi sebou o konečné
stupně vítězů, když o kousíček v cíli byla vždy
nejrychlejší Kristýna Vítková (Yamaha Čepelák
RT), za ní skončila po bojovném výkonu Marika
Mlýnková (SMS Morava) a pěkný zarputilý výkon
podala i třetí Laňková (viz foto), která průběžně
v seriálu zaujímá druhou pozici. 
V hlavní kubatuře MX1 byl tentokrát nejlepší
Maďar Bence Szvoboda (Buksa/Ados KTM),
pochvalu zaslouží nestárnoucí matador Orionu
– Petr Bartoš, který na trati bojoval jako lev,
a odměnou mu bylo 2x páté místo v nabité za-
hraniční konkurenci. Jonáš Nedvěd je už naší
stálicí ve slabší třídě MX2. V Pacově to ale
neměl vůbec jednoduché, protože se zde obje-
vili jezdci z mistrovství světa, a ti pochopitelně
chtěli ukázat svoji rychlost, Jonáš nakonec pro-

létl cílem šestý a osmý. Závod suverénně opa-
noval Slovák Richard Šikyňa (JD Gunnex KTM),
ale v celkovém hodnocení šampionátu vede
další slovenský rychlík Šimon Jošt (Osička MX),
Nedvěd je čtvrtý s minimální ztrátou na své
soupeře. MEZ. Mistrovství ČR republiky uvidí di-
váci 26. května v Dalečíně, v Opatově u Svitav
bude 23. června již 4. klání, 14. 7. se pojede v Pe-
trovicích, 4. 8. v Kramolíně a finále vyvrcholí 25.
8. v Jiníně u Strakonic, družstva se pořádají
letos zase v Dalečíně 22. 9. 

Za Orion Racing Petr Kovář
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Dvanáct minižákovských
týmů z celé České republiky
se sjelo do Litomyšle na Ná-
rodní festival, který náš klub
pořádal od 10. do 12. května
v městské sportovní hale
a v hale Jiskra. V základní
skupině jsme byli naloso-
váni k Sokolu Pražskému
a k Válečníkům z Děčína.
Pátek 10.5. – základní sku-
pina: ADFORS Basket Lito-
myšl – Sokol Pražský 55:72 
Pátek 10.5. – základní sku-
pina: ADFORS Basket Lito-
myšl – Válečníci Děčín 64:44 
První duel proti favoritovi jsme neodehráli
vůbec špatně. V poločase jsme byli na dostřel
pouhých 4 bodů, ale ve druhé půli se už ukázala
větší kvalita Pražanů. 
V odpoledním duelu s Děčínem jsme hráli
o všechno, respektive o postup do čtvrtfinále.
Od první minuty jsme byli lepším týmem a šli si
za vítězstvím. I přes střelecký výpadek ve třetí
periodě jsme si dokázali v poklidu dojít pro dů-
ležitou výhru, která nás poslala do vyřazovacích
bojů o medaile.
Sobota 11.5. – čtvrtfinále: ADFORS Basket Lito-
myšl – BK Lokomotiva Plzeň 33:71
Ve čtvrtfinále jsme narazili na pozdějšího vítěze
celého festivalu a fyzicky výrazně vyspělejšího
protivníka. Po celý zápas byla znát převaha
soupeře, kterému jsme prostě neměli jak vzdo-
rovat.
Sobota 11.5. – o 5. – 8. místo: ADFORS Basket Li-
tomyšl – BA Roudnice nad Labem 32:29  
Neděle 12.5. – o 5. místo: ADFORS Basket Lito-
myšl – Torola Basket Team Příbor 54:53  
V zápasech poražených čtvrtfinalistů o konečné
5. až 8. místo jsme připravili našim fanouškům

doslova infarktové koncovky. Naštěstí oba zá-
věry soubojů s Roudnicí i Příborem dopadly
lépe pro nás. V sobotním, hodně defenzivním
duelu jsme měli mírnou převahu, která se nám
bohužel nedařila přetavit ve výraznější ná-
skok. Zbytečnými individuálními chybami jsme
dali soupeři ještě šanci bojovat o výhru, kterou
jsme si ale nakonec uhlídali. V posledním
utkání na turnaji byl rozhodně favoritem Pří-
bor, ale naši kluci předvedli výborný a bojovný
výkon a odměnou jim byla nejtěsnější možná
výhra. 
Naše celková bilance 3 výhry a 2 prohry
a hlavně 5. místo je výborným počinem
a umístění určitě předčilo naše očekávání.
Kluci si však za svůj bojovný výkon tuto pozici
zasloužili. Neméně důležité pro nás je také to,
že jsme organizačně zvládli celé tři dny na vý-
bornou a turnaj proběhl bez komplikací. Velké
poděkování patří všem, kdo se na této úspěšné
akci podíleli a přiložili ruku k dílu. Za finanční
podporu děkujeme také městu Litomyšl a Par-
dubickému kraji.
Na turnaji za nás hráli a body zaznamenali:

Jonáš Brýdl – 56, Dominik Suchomel – 39,
Šimon Vašek – 31, Matěj Hanuš – 27, Ondřej
Bílek – 23, Kryštof Grujbár – 23, Michal Broulík
– 10, David Kubíček – 9, Patrik Znamenáček –
8, Milan Tobiška – 6, Ondřej Charvát – 3, Lukáš
Pavliš – 3, Ivan Jetmar, Tadeáš Tichý.

Martin Šorf, předseda klubu

Hokejová extraliga v Litomyšli
Mimořádně vydařenou sezonu má za sebou ho-
kejová juniorka. Vítězstvím v Regionální lize ju-
niorů si kluci zajistili právo účasti v Extralize
juniorů (druhá nejvyšší soutěž v ČR). Bude to
zřejmě historicky poprvé,  kdy se v Litomyšli
bude hrát celostátní soutěž tak vysoké výkon-
nostní úrovně.
Záběr této ligy je skutečně široký, od Ústí
n. Labem přes Písek, Prahu, Brno, Přerov až po

Ostravu. Jsme rádi, že se na litomyšlském zi-
máku představí týmy z takových hokejových
měst, jako je Vsetín, Ostrava, Přerov, Brno
a další. Pro naše odchovance to bude určitě za-
jímavá konfrontace a zkušenost. Oddíl si od této
soutěže slibuje kvalitní zapracování a zvýšení
motivace mladých hráčů, hráči starších ročníků
z juniorky budou lépe připraveni na přechod
mezi dospělé, a zvýšení celkové úrovně lito-
myšlského hokeje.  Sezona bude zcela jistě ná-
ročná jak po fyzické a hokejové stránce, tak
i finančně a časově, čekají nás hodiny strávené
na cestách.
Junioři se od začátku května připravují na
suchu, od poloviny srpna začínají tréninky na
ledě, několik přátelských zápasů a první víkend
v září první mistráky.
A tak, v tuto chvíli s předstihem, zveme všechny
hokejové příznivce do ochozů litomyšlského
zimního stadionu na kvalitní hokej, určitě se
bude na co dívat. 

Petr Fila, předseda HC Litomyšl

Malí atleti
ze Zámecké
stříbrní v kraji
Velký úspěch má za sebou družstvo žáků 3. až
5. tříd ZŠ Zámecká, kterému se v krajském kole
atletické soutěže Štafetový pohár podařilo vy-
bojovat stříbrné medaile.
Soutěž se konala v úterý 14. května v Pardubi-
cích. Závodilo se ve velice chladném a větrném
dni, děti se však nezalekly a předvedly vynikající
výkony. 
Mladší žáci obsadili ve štafetě 8 x 100 m druhé
místo, starší žáci z 5. tříd dokázali ve své štafetě
dokonce zvítězit. Po dlouhém závodě na 8 x
200 m však nakonec klesli na celkové druhé
místo. Velmi úspěšní byli naši žáci také v do-
plňkových disciplínách, a sice skoku z místa
a hodu medicinbalem, v nichž jsme brali dvě
zlaté medaile.
Celé družstvo ze ZŠ Zámecká si zaslouží obrov-
skou pochvalu za přípravu, bojovnost a také
soudržnost!

Jaroslava Švecová, učitelka ZŠ Zámecká

Májové Brno 2019
Plavci SportsTeamu Litomyšl dobře reprezento-
vali svoje město na kvalitně obsazených závo-
dech v Brně. 
Na letošní ročník Májového Brna bylo přihlá-
šeno 643 plavců v 3546 startech. Jedná se o zá-
vody, které patří mezi největší mezinárodní
závody na území ČR pro kategorii žactva. 
Silnou konkurenci českých plavců doplnili zá-
vodníci z Maďarska, Slovenska, Francie, Rakou-
ska a Polska.
Pochvalu za předvedené výkony si zaslouží
plavci Ema Mrkvičková, Bára Kuncová, Matyáš
Jandík, Jakub Smetana, Dan Džbánek, Lukáš
Drahoš a Jakub Macek.
Juniorská reprezentantka Natálie Jandíková vy-
bojovala 2x zlatou a 1x stříbrnou medaili. Na
50 m prsa zaplavala nejlepší výkon závodu, za
který si odvezla do Litomyšle cenný pohár.

Karel Jandík

Mladí basketbalisté U13 obsadili
na domácím festivalu krásné 5. místo


