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Velvyslanci z celého světa si přijeli
prohlédnout Litomyšl
Naše město hostilo vzácnou diplomatickou návštěvu. V pátek 13. září přijela do Litomyšle
delegace velvyslanců z 52 zemí. Pozval je sem ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček v rámci
šíření povědomí o České republice. Zástupci města diplomaty seznámili s historií, památkami, architekturou, kulturním životem a občanskými aktivitami v Litomyšli.

Součástí návštěvy byla i prezentace ekonomického potenciálu celého Pardubického kraje,
který reprezentoval senátor Michal Kortyš.
Mezi hosty nechyběli reprezentanti vzdálených
zemí, jako jsou například Brazílie, Japonsko,
USA, Izrael, Spojené arabské emiráty či Thajsko.
Do Litomyšle však samozřejmě zamířili i velvyslanci ze sousedních států a dalších zemí Evropy.
V úvodním projevu ministr Petříček připomněl
historickou úlohu města během porevolučního

setkání prezidentů: „Před 25 lety se tu z iniciativy Václava Havla sešlo sedm středoevropských prezidentů, aby společně přemýšleli
o dalším směřování středoevropského regionu.
Litomyšl tak hrála důležitou roli v mezinárodní
politice. Na tuto roli stále navazuje například
každoročním pořádáním známého festivalu
Smetanova Litomyšl.“
Ocenil také spojení historických budov s moderní
architekturou a aktivní obyvatele. „Litomyšl je

Informace k opravě silnice II/358
V minulém vydání Lilie jsme veřejnost informovali o zahájení prací na rekonstrukci silnice
II/358 od světelné křižovatky po výjezd z města.
Během prvního měsíce prací došlo ke kontrolnímu setkání, při němž vedení města zopakovalo svůj požadavek na co možná nejkratší
dokončení rekonstrukce, zejména prostoru
u výjezdu z Braunerova náměstí ke světelné křižovatce.
Práce na rekonstrukci dle dodavatelské firmy
pokračují navzdory drobným komplikacím.
V Zámecké ulici dělníci odkryli zbytky historických sklepů a o nález se zajímají archeologové.
Kvůli neustálému provozu v Prokešově ulici,
který znemožňoval práci bagrů a další těžké
techniky, došlo k dočasnému uzavření spodní
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V Litomyšli vznikne
náměstí Václava Havla

části této ulice. Omezení provozu se dotklo i křižovatky u Vágnerů. Rekonstrukce silnice II/358,
financovaná Pardubickým krajem, by měla v Litomyšli skončit 30. listopadu letošního roku.
Zástupci města se v předstihu snažili zajistit,
aby rekonstrukce probíhala na jednotlivé etapy
a části města tak byly pro motoristy průjezdné.
To ale dodavatelská firma s ohledem na termín
dokončení prací odmítla jako nemožné, takže
rekonstrukce probíhá najednou v různých částech ulice. Své připomínky k uzavírkám a trasám autobusových linek můžete zaslat
úředníkům z Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl nebo do Starostovy odpovědny. Aktuální informace najdete na webu
města a v IC Litomyšl.
-red-
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Předávání cen města
za rok 2019

výjimečná nejen svými památkami, ale i aktivní
občanskou společností. Neznám žádné jiné
město, kde by se všichni porevoluční starostové
bez ohledu na politickou příslušnost pravidelně
setkávali a společně přemýšleli o dalším možném rozvoji města,“ vyzdvihl Litomyšl ministr.
Velvyslanci si osobně prohlédli zámek, piaristický chrám, fakultu restaurování, Klášterní
zahrady, Smetanovo náměstí, zdejší školy,
sportoviště, průmyslovou zónu a další zajímavé
lokality. Podle reakcí se hostům v Litomyšli líbilo
a chtějí se sem pracovně i ve volném čase vracet. „Litomyšl je pro mě velmi speciálním místem, protože se zde narodil Bedřich Smetana,
autor kompozice Má vlast, z níž hudebně vychází naše národní hymna. Takže jsem nadšený,
že mohu poznat jeho rodiště. V Litomyšli historicky žilo také mnoho Židů a je zde starý hřbitov.
Jsem velmi rád, že jsem vás mohl navštívit,“
uvedl izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron.
strana 7 >

ArchiMyšl
nabízí program
pro malé i velké
První říjnový víkend je tady
a s ním se blíží
další ročník zdejší
oslavy architektury s názvem
ArchiMyšl. A jak bývá zvykem, můžete se
těšit na řadu zajímavých akcí.
Letošní ročník bude ve znamení oslavy
20. výročí zápisu zámeckého areálu v Litomyšli na Seznam UNESCO. V plánu jsou
oblíbené akce, jako např. beseda Na pivo
s architekty, komentované prohlídky,
přednášky pro veřejnost, ale i na program
pro děti.
Pozornosti by neměla uniknout ani výstava v Regionálním muzeu Litomyšl
s názvem Ateliér Štěpán / Doteky. Expozicí i piaristickým chrámem, zrekonstruovaným podle jeho návrhu, vás osobně
provede architekt Štěpán.
V plánu je také křest knihy The Potential of
the Small City of Litomyšl z prestižní edice
časopisu Detail. Program je velmi bohatý,
tak si tuto oslavu nenechte ujít!
Program ArchiMyšle najdete na straně 11.
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Revitalizace
židovského hřbitova

OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru ulic Benátská,
K Markovu mlýnu a Trstěnická v období od 20.
9. do 30. 11. 2019 za účelem provádění výkopových prací při pokládce kabelů ČEZ.
RaM stanovuje způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování inženýrskogeologického, hydrogeologického, geotechnického a pedologického průzkumu akce
„Zainvestování území pro rodinné domy v lokalitě Babka“ v souladu s ustanovením článku 8
odst. 2 směrnice rady města o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Litomyšl. RaM pověřuje starostu města uzavřením

smlouvy o dílo s firmou GKIP Litomyšl s.r.o.
RaM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH z rozpočtu Pardubického kraje
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Účelem
dotace ve výši 69 000 Kč je pořízení zásahových oděvů a zásahové obuvi.
RaM souhlasí s úhradou částky do 3 000 Kč
na zakoupení pohárů a odměn pro vítěze chovatelské soutěže Pohár starosty města Litomyšl
pořádané Českým svazem chovatelů v Litomyšli
dne 21. – 22. 9. 2019.
více na litomysl.cz

Usnesení zastupitelstva
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4–09 a Z4–10 na
změnu územního plánu Litomyšl takto: návrhy
Z4–09 a Z4–10 prověřit ve změně územního
plánu Litomyšl s tím, že u návrhu Z4–10 bude
u změn dokončených staveb prověřen způsob
(ne)započítávání podlahové plochy stávajících
staveb.
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4–11 na změnu
územního plánu Litomyšl takto: návrh se zamítá.
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5–01 na změnu
územního plánu Litomyšl takto: návrh se zamítá z důvodu, že byl již jednou prověřován, a to
ve změně č. 2 územního plánu, ale byl vyjmut
ze zastavitelných ploch na základě negativního
stanoviska orgánu ochrany přírody; území zůs-

tává stejné, nezměnilo se, stále se zde nachází
starý ovocný sad.
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4–13 na změnu
územního plánu Litomyšl takto: návrh prověřit
ve změně územního plánu Litomyšl s tím, že
bude u sousedních pozemků parc. č. 1599/43,
2280/5 a 1604/1 v k.ú. Litomyšl zvážena možnost jejich zahrnutí do plochy se stejným
funkčním využitím.
ZaM rozhodlo o pojmenování veřejného prostranství náměstí Václava Havla. Ve stejném
rozsahu se ruší ulice Jiráskova.
ZaM schvaluje prohlášení Zastupitelstva
města Litomyšle k vysvětlujícímu textu u pomníku Zdeňka Nejedlého.
více na litomysl.cz

Zastupitelé řešili daně
i výstavbu dálnice D35
Jednání zastupitelstva v září připadlo na čtvrtek
12. a při více než dvouhodinovém zasedání stihli
komunální politici projednat řadu důležitých
bodů. Zúčastnilo se dvaadvacet členů, jeden byl
omluven. Starosta Daniel Brýdl (Generace 89)
na začátku jednání informoval přítomné, že
oproti avizovanému programu zveřejněnému
na webu města dojde ke stažení bodů týkajících
se retopingu atletického stadionu a odvodnění
fotbalového hřiště. Zástupci města se o podobných projektech informovali ve Vysokém Mýtě
a Svitavách a chtějí do budoucna žádost o dotaci a celý projekt lépe připravit. V novém
projektu se počítá i s přidáním malého multifunkčního hřiště, které v původním nebylo.
V následujících bodech zastupitelé řešili například dálnici D35 a odsouhlasili stanovisko, které
mimo jiné investorovi znovu potvrzuje, že
město nechce severní křižovatku u města a odpočívku pro kamiony. Zastupitel Petr Jiříček
(KDU-ČSL a nezávislí) v tomto bodu vyzval přítomné, aby se zasadili o vybudování přivaděče,
který mimo jiné prosazuje nové vedení České
Třebové, jinak hrozí, že si řidiči z tohoto města
budou Litomyšlí zkracovat cestu na dálnici D35.
Starosta v reakci uvedl, že přivaděče staví kraje
ze svých rozpočtů a proti možnému přivaděči
se postavily okolní obce, zejména Němčice.
Následně zastupitelé řešili daň z nemovitých
věcí. Na základě reakce nedošínského osadního
výboru došlo pro tuto obec ke snížení koeficientu pro výpočet daně. Nedošínu se podle
původního návrhu zdražovala daň ve dvou ko-
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eficientech, zatímco ostatním městským částem a integrovaným obcím pouze v jednom (podrobný text najdete v červencové Lilii). Kvůli
tomu by došlo k výraznému nárůstu daně, která
by byla oproti minulosti až čtyřnásobná. Podle
předchozího stanoviska finanční komise a zastupitelstva má Nedošín rozvinutější infrastrukturu než ostatní integrované obce, občané tedy
měli platit stejné daně jako lidé bydlící v městských částech. Členové osadního výboru
Nedošín s tímto rozhodnutím nesouhlasili
a poukázali na to, že v obci není občanská
vybavenost na takové úrovni jako v částech Litomyšle. Nakonec byl zastupiteli přijat kompromis. Nedošín bude mít nově koeficient 1,4 místo
původního 2,5. Pro ostatní městské části zůstává koeficient 2,5, pro integrované obce mimo
Nedošín 1,0. Vedení města se občanům omluvilo za chybu v komunikaci při projednávání
zvýšení daně. V tomto bodě jednání vystoupil
Radek Pulkrábek, který mimo jiné uvedl, že ho
zvýšení daně velice překvapilo, neboť jej žádná
ze stran v zastupitelstvu neměla v předvolebním programu. Zdražování podle něj mají předcházet úspory na straně města. Zastupitelé
dále hlasovali například o změně územního
plánu, vzniku náměstí Václava Havla (více na
str. 3), kde neprošel protinávrh zastupitele Vítězslava Hanzla (KSČM) na odložení tohoto
bodu a vypsání referenda. Dále přijali usnesení
k soše Z. Nejedlého (str. 4) či schválili jmenování
nového šéfa městské policie (str. 5).
-mv-

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 odpovědi starosty Daniela Brýdla, můžete se na něj
obrátit prostřednictvím Starostovy odpovědny.
Kovová zábrana na konec ulice Rektora
Stříteského. Pořízení informačních tabulí
k rekonstrukci silnice II/358 po městě.
Děkuji za Váš dotaz. Předám Váš požadavek kolegům – za mě osobně by neměl být problém
kovovou zábranu na konec ulice Rektora Stříteského umístit.
Informační tabule jsme zvažovali, ale pro řidiče
jednoznačně a jednodušeji platí značky. My
jsme po městě roznesli cca 1000 obálek
s mapou, vysvětlivkami a omluvnými dopisy
v ulicích, kterých se omezení výslovně dotkne.
Také jsme vylepili mapy a informace na plakátovacích plochách a autobusových zastávkách
i jinde po městě, informace šla e-mailem desítkám firem, je natočena reportáž na kabelové televizi, aktualizujeme informace na webu
i facebooku Lilie. Udělali jsme jako město maximum možného v komunikaci, a přesto jsem si
na sociálních sítích přečetl tolik kritiky... Já
osobně si myslím, že takové cedule nebudou
nikdy z auta čitelné, a pokud by tam měl řidič
zastavit, budou vznikat zácpy. Takže jsme toto
řešili instalací stovek značek a ještě dnes jsme
další přidávali či odebírali v závislosti na poznatcích a radách občanů i kolegů. Perfektní to
nebude nikdy, ale děláme, co můžeme.
Také jsem psal žádost investorovi stavby, aby
maximálně urychlil opravu a otevření části od
světelné křižovatky do náměstí – podle mého
názoru každý jeden den, o který se znovuotevření průjezdu náměstím urychlí, se bude pro
naše obchodníky počítat. Byl jsem se některých
ptát na tržby a ty zákonitě klesly, tak pevně doufám, že stavební firmy i Pardubický kraj udělají
opravdu maximum pro co nejrychlejší zprůjezdnění Smetanova náměstí.
Je možné v rámci rekonstrukce silnice
II/358 bezpečnější přechod na ulici J. Matičky? Zábradlí, osvětlení, rozšíření chodníku
na úkor zeleně.
I Vám děkuji za dotaz. Investorem celé rekonstrukce silnice II/358 je Pardubický kraj, nikoliv
město, takže prosím napište Váš požadavek i na
krajský úřad, respektive i Správě a údržbě silnic
Pardubického kraje – tedy pro jistotu. Já situaci
samozřejmě budu řešit také a od kolegů mám
prozatím tuto informaci: „Všechny přechody se
budou rekonstruovat vzhledem k vyšší bezpečnosti a nasvětlovat. Komunikace by se měla zužovat na konstantních šest metrů.“ Přílohu
s Vaším svolením posílám do e-mailu. Obecně
je vyšší bezpečnost pro pěší jedním z našich trvalých požadavků při rekonstrukci silnic, takže
pevně věřím, že budete v tomto ohledu spokojena Vy i všichni obyvatelé ulice J. Matičky.
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
-mvna vkládání nových dotazů.

Na zámeckém návrší má ještě letos vzniknout
náměstí Václava Havla
Prostor ohraničený vstupem do litomyšlského zámku a nedalekého piaristického chrámu
na zámeckém návrší bude mít nový oficiální název. K nadcházejícímu 30. výročí sametové
revoluce se zastupitelé rozhodli místo přejmenovat na náměstí Václava Havla. Ke slavnostnímu odhalení nové cedule by mělo dojít v době kolem 17. listopadu.

Zastupitelé o návrhu jednali na zářijovém zasedání a podpořila jej těsná většina dvanácti
z dvaadvaceti přítomných. „Navrhli jsme to za
Generaci 89, protože se nás řada zejména mladých lidí ptala, proč jsme se tímto způsobem
doposud veřejně nepřihlásili k odkazu Václava

Havla a hodnot, které zastával, a jež formovaly
vznik našeho svobodného státu. Vznik náměstí
Václava Havla jsme měli v předvolebním programu a jsem moc rád, že se u kolegů podařilo
najít podporu,“ uvedl starosta Daniel Brýdl.
Místo bylo vybráno záměrně, protože prezident

Budete v roce 2020 pořádat
nějakou akci? Dejte o ní vědět!
Také na rok 2020 připravuje město ve spolupráci s informačním centrem tištěný kalendář
akcí. Dejte nám, prosím, vědět, jaké akce a kdy
plánujete. Je dokázáno, že kulturní, sportovní či
společenské akce jsou významným motivátorem k návštěvě našeho města. Distribuci kalendáře akcí na rok 2020, ve kterém uveřejníme
všechny akce, o kterých budeme v daném termínu informováni, bychom rádi zahájili již koncem tohoto roku. Proto prosíme o zaslání vašich

akcí do konce října na adresu ic@litomysl.cz.
Během listopadu proběhne sazba a tisk tak, aby
se v prosinci mohl již leták rozeběhnout do
světa. Všechny nahlášené akce zveřejníme samozřejmě také v kalendáři akcí na webu města
Litomyšl. Děkujeme vám za spolupráci a těšíme
se na všechny akce, které pro Litomyšlany, ale
i návštěvníky našeho města připravíte.
Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Stát od roku 2020 omezí činnost Finančního
úřadu v Litomyšli. Město se stalo jedním z 34
vybraných míst, kde dojde k zavedení režimu
„2+2“, tedy, že přes týden budou v těchto pobočkách pracovat dva úředníci po dobu dvou
dnů. Vláda chce tímto krokem ročně ušetřit
téměř 700 milionů korun. Podobný režim podle
zástupců státu bez problémů funguje již tři roky
v Přelouči. „Na jednání s představiteli finanční

správy jsem jasně řekl, že si nepřejeme omezení
služeb pro občany. Paní ředitelkou nám bylo
přislíbeno, že i přes avizovaný režim dvou úředníků ve dvou pracovních dnech dojde ke zkvalitnění služeb a v době podání daňových
přiznání se počítá s posílením počtu úředníků.
V Pardubickém kraji se to kromě nás týká Hlinska, Holic a Moravské Třebové,“ popisuje postoj
města místostarosta Radomil Kašpar.
-az-

Havel na zámek pozval sedm středoevropských
prezidentů a španělský královský pár. Ve sklepení zámku se rovněž nachází Srdce pro Václava Havla. Lokalita doposud neměla oficiální
název, historicky je známá pod názvem Olivetská hora. Nebydlí v ní žádní občané, takže nikdo
kvůli usnesení zastupitelstva nebude muset
měnit občanský průkaz.
Potřebných dvanáct hlasů navrhovatelé získali
od celé Generace 89, Nestraníků a dvou představitelů KDU-ČSL a nezávislých. Naopak proti
byli zastupitelé ODS, ČSSD, KSČM a dva z KDUČSL a nezávislých. Jeden zastupitel se v tomto
bodě zdržel hlasování, jedna zastupitelka byla
ze zářijového jednání dopředu omluvena.
„Při revitalizaci zámeckého návrší jsme řešili,
zda lokalitu nějak nově pojmenovat, ale neodvážili jsme se k tomu s ohledem na historii.
Pojmenování tohoto prostoru na náměstí Václava Havla mi nepřijde jako dobrý nápad, protože to dle mého názoru rozdělí město a navíc
to není žádné náměstí. Pojmenoval bych po
něm něco významnějšího v jiné části města,
třeba v moderní zástavbě, která se projektuje,“
vysvětlil postoj části litomyšlského zastupitelstva krajský radní a senátor Michal Kortyš.
„Osobně jsem rád, že se i s lidmi, kteří s návrhem
nesouhlasí, mohu věcně a korektně bavit. S jejich
názorem o nevhodnosti přejmenování osobně
nesouzním, ale respektuji jej a mají na něj plné
právo. Pluralita názorů je nutná a většina zastupitelů po kultivované a slušné diskusi demokraticky rozhodla,“ dodal k tématu Daniel Brýdl.
U občanů vyvolalo rozhodnutí smíšené reakce.
V září vznikla petice proti přejmenování lokality,
k podpisu byla například v městské knihovně.
Náměstí vznikne v části ulice Jiráskova, která
nově povede do náměstí Václava Havla a odtud
bude dále pokračovat podél zámku.
-mv-

Ocenění
Stát omezí fungování finančního úřadu pro „zetešku“

Vyhláška zakazuje kouření u škol
Hloučky šlukujících studentů před střední zahradnickou a technickou školou budou brzy minulostí. Zastupitelé v září schválili vyhlášku
o zákazu kouření a používání elektronických cigaret v okolí II. a III. ZŠ a této střední školy.
Vedly je k tomu dlouhodobé stížnosti rodičů
a ředitelů, kteří poukazovali na to, že malí školáci cestou do vyučování prochází kolem desítek
mladých kuřáků. Kromě obav o zdraví žáků je
zákaz motivován i tím, aby malé děti neměly na
očích cestou do školy kuřáky a nesnažily se je
napodobovat.
Kouření je samozřejmě dlouhodobě zakázáno
v prostorách škol. Vyhláška nově stanovuje
zákaz kouření klasických i elektronických cigaret na ulici T. G. Masaryka v části, kde se nachází
střední zahradnická a technická škola, dále pak
v prostoru mezi školou a budovou sportovní

haly a III. ZŠ. Kouřit se nesmí ani v prostoru před
školní jídelnou.
Strážníci městské policie začali na konci září
v rámci pravidelných pochůzek s varováním
studentů. Přistiženým kuřákům hrozí pokuta ve
výši několika tisíc Kč. „Jde jen o to, aby studenti
nekouřili pod nos malým dětem, které jdou do
školy. V rámci hlídek se na lokalitu zaměříme ve
vytipované časy. Ještě před tím, než začala vyhláška platit, jsme kuřáky v dané lokalitě informovali o nadcházející změně a rozhodně
nebudeme za první přestupky dávat pokuty
v nejvyšší sazbě. Opatření má mít výchovný
charakter a budeme samozřejmě také řešit, zda
jsou přistižení kuřáci plnoletí,“ vysvětluje praktický dopad vyhlášky velitel Městské policie Litomyšl Libor Marek.
-mv-

Pardubický kraj 18. září vyhlásil výsledky soutěže
Stavba roku. Letos ocenění získali zástupci čtyř
staveb poprvé bez ohledu na kategorie. Jedná
se o rodinný dům v Poličce, administrativní budovu Lesní správy v Chocni, výrobní areál společnosti Wendel v Lanškrouně a také Depozitář
Východočeského muzea v Ohrazenicích.
Úspěchu se dočkala i Střední škola zahradnická
a technická Litomyšl, její nová přístavba zvítězila se ziskem 2228 hlasů v Ceně veřejnosti.
Investorem této stavby byl Pardubický kraj, dodavatelem místní firma Profistav.
Pardubický kraj vyhlašuje krajskou soutěž
Stavba roku spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v ČR už od roku
2004, většinou ve dvouletých intervalech. -az-
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Generace 89
Brzy se v prostoru před piaristickou kolejí objeví
nová cedulka s nápisem „náměstí Václava
Havla“. Není to mnoho pro prvního českého prezidenta, kterého již nebavil papalášký pragocentrismus a roku 1994 pozval do Litomyšle
hlavy všech středoevropských zemí. Naše
město se nadechlo velkého světa, získalo image
nevšednosti a úspěchu a začal jeho rozkvět
v oblasti kultury a moderní architektury.
To však není hlavní důvod, proč Generace 89
navrhla nově pojmenovat část zámeckého návrší. Hledali jsme způsob, jak pro Litomyšl hma-

tatelně uchovat ideály sametové revoluce,
onoho vzácného momentu v českých dějinách,
kdy ve společnosti převládla touha rozvíjet své
dobré stránky a budovat lepší stát i společnost.
Nová červená cedulka umístěná mezi historickými budovami rozhodně nemá, ani nemůže
mít ambici historii měnit. Olivetská hora (což je
celek daleko širší než samotné náměstí) bude
pro nás i nadále Olivetskou horou, navíc nyní
s plaketou umístěnou před novou obřadní síní
přibližující dějiny návrší.
Pojmenováním tohoto prostoru se chce Litomyšl skromně, ale zřetelně přihlásit k vlastnostem a idejím, které Havel symbolizoval. Uměl
formulovat své myšlenky, diskutovat o nich,

naslouchat oponentům a prosazovat věci nikoliv proto, aby sbíral body u voličů, ale protože
byl přesvědčený o jejich správnosti. Korektní
diskuse, která se na zastupitelstvu při projednávání tohoto bodu vedla, svědčí o tom, že jsou
v Litomyšli tyto ideály živé.
Vytvořením nového náměstí se Litomyšl připojuje k již existujícím náměstím, pomníkům a „lavičkám“ Václava Havla ve Washingtonu, Dublinu,
Oxfordu, Tel Avivu, Lisabonu, Haifě, Barceloně
nebo Praze. Těší nás, že i v Litomyšli máme připomínku člověka, který své oponenty neurážel,
nezesměšňoval a neponižoval. Vlastnosti v českém veřejném prostoru dnes tolik potřebné.
Za Generaci 89 Jan Vavřín a Jan Pikna

Prohlášení Zastupitelstva města Litomyšle
k vysvětlujícímu textu u pomníku Zdeňka Nejedlého
Na podnět historiků Martina Boštíka a Milana Skřivánka se zastupitelé na zářijovém jednání zabývali vysvětlujícím textem u sochy Zdeňka Nejedlého.
Řada čtenářů si jej mylně interpretuje. Nápis „tak žije vlastním životem“ a podléhá různým, často zcela zavádějícím výkladům, které se zcela míjí
se záměrem jeho autora. Z tohoto důvodu zastupitelstvo přijalo následující prohlášení, které by tyto nejasnosti spojené s doplňujícím textem
u sochy mělo uvést na pravou míru. Níže otištěný text je určen především historikům a badatelům, kteří jej mohou využít ve svých pracích.
Po listopadu 1989 došlo v naší zemi k hromadnému odstraňování soch a pamětních desek
oslavujících osobnosti spjaté s obdobím budování reálného socialismu. K podobné iniciativě
došlo i v Litomyšli, kde se ozývaly požadavky
občanů, aby z veřejného prostranství před základní školou na dnešní Zámecké ulici zmizela
socha místního rodáka, historika, muzikologa
a vlivného poválečného komunistického politika
Zdeňka Nejedlého, odhalená v roce 1978 při
oslavách stého výročí jeho narození. Následně
se debata přenesla do tisku a přiměla představitele města, kteří nechtěli jít cestou kácení
pomníků, aby představili své řešení.
Počátkem roku 1992 se vedení města v čele se
starostou Miroslavem Brýdlem rozhodlo umístit
k Nejedlého soše textový dodatek, který by aktualizoval vztah současných Litomyšlanů ke
zpodobněné osobě. Z několika návrhů byl vybrán text ředitele Státního okresního archivu
Svitavy se sídlem v Litomyšli PhDr. Milana Skřivánka, který se nakonec na kamenné desce pod
sochou objevil v této podobě:
„Odmítám ty, kdož se rozhodli pro oslavu člověka, stejně jako ty, kdož se rozhodli jej tupit…,
mohu dát za pravdu jen těm, kdož v úzkostech
hledají.“ B. Pascal.
ZDENĚK NEJEDLÝ /1878–1962/
Rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl
poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje
dobré, zavrhuje špatné jeho skutky.
Zvolené řešení si v následujících letech získalo
obdiv mnoha věhlasných kulturních osobností,
ale u části veřejnosti, a to i velmi poučené, narazilo na tvrdý odpor. Od chvíle, kdy byl nápis
pod sochu umístěn, žije svým vlastním životem
a podléhá různým, často zcela zavádějícím výkladům, které se zcela míjí se záměrem jeho
autora. Protože jsme s nepochopením textu
dlouhodobě – osobně i mediálně – konfrontováni až do dnešních dnů, rádi bychom se přihlásili k významu, jaký mu přikládá jeho původce
a jaký měli na zřeteli představitelé města, když
jej schválili k realizaci.
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Citátem z Pascalových Myšlenek chtěl autor vyjádřit nesouhlas s oslavováním lidí např. vytvářením jejich pomníků, ale i s jejich jednostranným
nekritickým odsuzováním. Svým dovětkem
potom rozpornost Nejedlého osobnosti, resp.
svár různých osobnostních pnutí, který je ve
větší či menší míře vlastní všem lidským bytostem. Text rozhodně nemá ani částečně obhajovat existenci oslavné sochy či být kompromisem
(jak bývá nejčastěji interpretován).
Nejedlý je příkladem tragédie některých moderních vzdělanců, jejichž životy jsou pozname-

nány osudovým intelektuálním i morálním selháním. Jeho socha však má na svém původním
místě zůstat jako svébytná historická stopa,
sloužící nadále nikoli k oslavě zobrazené osoby,
ale jako zneklidňující osten a varování vedoucí
k zamyšlení nad bolestnou minulostí. Je tedy
nadále obhajitelná pouze jako podnět k přemýšlení o minulosti a výzva k osobnímu hledání. Právě k němu nabádá textový doplněk,
jenž sám o sobě není míněn jako nějaká konečná výpověď vyrovnávající se se složitou
a nejednoznačnou minulostí.
-red-

Jak chápat pojem dopravní
obsluha při uzavírkách
Oprava silnice II/358 spojující Litomyšl s Českou
Třebovou trvá už více než měsíc. Za tu dobu obdrželi úředníci od řidičů i chodců mnoho podnětů, za které děkují. Občané se velice často
ptají, zda mohou vjet do lokality, kde platí zákaz
vjezdu mimo dopravní obsluhu.
Například se jedná o vjezd do ulice „Gregorka“
nebo kolem městského hřbitova. Jak to tedy je?
Kdo v rámci současného přechodného dopravního značení při rekonstrukci silnice II/358 může
vjet do lokality průjezdné pro dopravní obsluhu?
• zásobování, lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby v oblasti za
značkou
• osoby, které v oblasti za značkou mají bydliště, sídlo nebo garáž
Úředníci jsou přesvědčeni, že do pojmu dopravní obsluha náleží i návštěvy do uvedených
nemovitostí, i když to jednoznačně z definice
v zákoně nevyplývá. Jinak řečeno – do lokality
za značkou zákaz vjezdu může každý, kdo má
důvod tam vjet – na návštěvu, domů, do práce
či například složit náklad. To ale neplatí pro případ, kdy uvedenou oblastí hodlá řidič pouze
projet.
Pod pojmem „oblast za značkou" v současném přechodném značení chápou úředníci
MěÚ Litomyšl celou oblast vymezenou mezi

ulicemi Vodní valy, Zahájská a Strakovská.
Naopak uvedeným značením hodlají pokud
možno zamezit tomu, aby například ulicí „Gregorka" projížděla ve směru od ulice Zahájská
vozidla, která jedou ve směru na Českou Třebovou nebo Svitavy.
Takto úředníci informovali i Policii ČR a Městskou polici Litomyšli. Zároveň požádali policisty,
aby kontrolu dodržování současného přechodného dopravního značení ponechali spíše na
strážnících městské policie, kteří by měli v této
nestandardní situaci lépe posoudit oprávnění
průjezdu.
Rekonstrukce komunikace II/358 je jednou největších investičních akcí, Pardubický kraj na
modernizaci silnice dá zhruba 180 milionů
korun. Práce na úseku od světelné křižovatky
po výjezd z města začaly 28. srpna a budou
trvat do 30. listopadu. Rekonstrukce nebude
z technických důvodů probíhat po etapách. Některé úseky silnice spojující Litomyšl a Českou
Třebovou tak budou zcela neprůjezdné. Délka
rekonstruovaného úseku v Litomyšli je 1,2 kilometru a dodavatelem stavby je společnost
M Silnice Pardubice. V letošním roce se bude
pracovat na komunikaci v Litomyšli a České Třebové, příští rok mají dělníci pokračovat na silnici
mezi těmito městy.
-red-

Národní zahájení Dnů evropského dědictví
se vydařilo navzdory nepřízni počasí
Koncert legendární kapely Čechomor, komentované prohlídky jinak nepřístupných prostorů,
vernisáže i Italská slavnost k výročí zápisu zámeckého areálu na Seznam UNESCO. Tak ve
zkratce vypadalo Národní zahájení Dnů evropského dědictví, které letos hostila Litomyšl.
Na třídenní akci dorazily do města tisíce návštěvníků a neodradilo je ani deštivé počasí.
Oblíbená akce se na různých částech Litomyšle
konala ve dnech 5. až 8. září a na návštěvníky
čekala řada lákadel. Národní zahájení si nenechal ujít ani nový ministr kultury Lubomír Zaorálek, který předával vybraným osobnostem
titul Nositel tradic lidových řemesel. Ministr vyzdvihl propojení památek a kulturního života
v Litomyšli, které není ve všech městech samozřejmostí. Společně s předsedou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Liborem
Honzárkem poděkovali Miroslavu Brýdlovi za
přínos při zrodu této organizace i státního Programu regenerace, ze kterého města dodnes
čerpaní finanční prostředky na obnovu památek. „Ráda bych poděkovala všem, kdo se jakkoliv podílel na přípravě Národního zahájení
Dnů evropského dědictví, Dnů otevřených dveří
památek, Italské slavnosti i Litomyšlských
dvorků. I přes sobotní nepřízeň počasí byla Litomyšl celý víkend plná návštěvníků. Podle sledování zbytkových dat z mobilních telefonů
víme, že od 5. do 8. září 2019 zde bylo 19,5 tisíc
návštěvníků, přepočteno na takzvané ‚návštěvodny‘ jde o úctyhodné číslo 29 521. Dodejme,
že v těchto číslech nejsou zahrnuti rezidenti, ani

ti, kdo v Litomyšli pracují či chodí do školy.
V těchto dnech jsme zaznamenali také celkem
6 770 přenocování," zhodnotila uplynulou akci
Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl.
„I když nám letos výjimečně na velkou akci nevyšlo počasí, opět se ukázalo, že v Litomyšli
umíme udělat akci pro několik tisíc lidí a nabídnout návštěvníkům nezapomenutelné zážitky.
Těší mě i fakt, že podobné akce pomáhají zdejším soukromníkům a zvyšují povědomí o Litomyšli daleko za hranicemi našeho města. Chtěl

Představitelé města ocenili přínos
významných osobností

Smetanův dům hostil 24. září předávání cen
města za rok 2019. Do velkého sálu zamířilo několik desítek návštěvníků, kteří se stali svědky
předávání tří cen. Starosta Daniel Brýdl a místostarosta Radomil Kašpar ocenili na základě
usnesení rady města tři významné osobnosti.
Prvním oceněným se stal archivář a historik
Oldřich Pakosta, který převzal Plaketu Rady
města Litomyšle za významné zásluhy o rozvoj
Litomyšle v oblasti historie a kultury. Litomyšlský rodák působil v letech 1987–1991 a 2000–
2019 jako ředitel Státního okresního archivu
Svitavy se sídlem v Litomyšli, celkem v této
instituci pracoval 42 let. Je autorem 25 publikací
o místní historii, entomologii a dalších odborných tématech, rovněž sepsal na 400 časopiseckých a novinových článků. Po řadu let
rovněž působil v poradních orgánech rady
města.
Druhým oceněným byl hudebník a bývalý ředitel zdejšího gymnázia Otokar Karlík, který byl in
memoriam oceněn Plaketou Rady města Lito-

myšle za významné zásluhy
o rozvoj Litomyšle v oblasti kultury a vzdělávání. Otokar Karlík
(1944–2019) absolvoval zdejší
gymnázium a po studiu pedagogiky v Olomouci a operního
zpěvu na Akademii múzických
umění v Praze se stal významnou osobností litomyšlské kulturní scény. Mimo jiné působil
jako sbormistr Mužského pěveckého sboru Litomyšl, spoluzakládal tradici půlnočních mší
v Neratově a významně přispěl
k tradici otvírání studánek
ve Vlčkově. Ocenění in memoriam na slavnostním večeru převzaly jeho dcery.
Na závěr večera převzala prestižní Cenu purkmistra Laška architektka Zdeňka Vydrová za
mimořádné zásluhy o proměnu Litomyšle v moderní historické město. Oceněná působí již od
roku 1991 na pozici městské architektky a významně se podílela na koncepci rozvoje města,
budování moderní architektury a oživování historických částí Litomyšle. V roce 2016 převzala
za tuto práci cenu ministerstva kultury. Za práci
na regulačním plánu Mariánské ulice byla také
ve stejném roce zvolena první vítězkou soutěže
Architekt obci.
O hudební doprovod na předávání cen města se
postaral komorní sbor KOKOS Pedagogické
školy Litomyšl a akordeonista Tomáš Benedikt
Sršeň. Večerem přítomné provázel Dominik Kalivoda. Na webu www.litomysl.cz a ve vysílání
regionální kabelové TV CMS se můžete podívat
na krátké videomedailony jednotlivých oceněných.
-mv-

bych tímto poděkovat organizátorům a účinkujícím za skvělou práci a doufám, že se již brzy
s Litomyšlany i turisty sejdeme na nějaké další
hezké víkendové akci,“ nechal se slyšet místostarosta Radomil Kašpar.
Dny evropského dědictví jsou celoevropskou
poznávací a společenskou aktivitou, jejímž
cílem je ochrana kulturního dědictví. Česká republika se ke Dnům evropského dědictví připojila v roce 1991 a záštitu nad touto akcí převzalo
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, jejímž členem je i Litomyšl. Pravidelně druhý víkend v září se pro širokou veřejnost zpřístupňují zajímavé a výjimečné
památky, budovy, objekty a prostory, včetně
těch, které jsou po zbytek roku nepřístupné. Litomyšl měla tu čest touto akcí v roce 2000 otevřít nově revitalizované Klášterní zahrady.
Tehdy se na svatbě novomanželů Zvárových,
která se konala uprostřed zeleného trávníku,
sešlo 68 primátorů a starostů historických
měst a obcí. Svatba se tak zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.
-az-

Novým velitelem
městské policie
je Libor Marek
Od dvanáctého září
má Městská policie
Litomyšl nového velitele. Stal se jím
Libor Marek, který
ve funkci vystřídal
Tomáše Rádka.
Libor Marek (47)
pracuje v řadách
strážníků od roku
1995. Má středoškolské vzdělání v oborech
právo, veřejný pořádek, integrovaný záchranný
systém a penologie. „Uvědomuji si, že pozice
vedoucího pracovníka městské policie v našem
městě bude velice náročná. Navíc vzhledem
k aktuálnímu počtu strážníků bude i nadále
nutné, abych vykonával běžnou službu strážníka. Chci navázat na práci svých předchozích
kolegů. Jedním z hlavních cílů působení městské policie jako takové by měla být prevence,
předcházení páchání trestné činnosti. Naším
hlavním úkolem tedy i nadále zůstane veřejný
pořádek, občanské soužití a čistota v obci,“
představuje čtenářům Lilie svou vizi nový velitel. V řadách MP Litomyšl v současné době pracuje 11 strážníků. Vedení města děkuje
bývalému veliteli Městské policie Litomyšl Tomáši Rádkovi za jeho službu a přeje mu mnoho
zdraví a štěstí do dalších let.
-mv-
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ZAMYŠLENÍ

Nový začátek
Když tehdy ustoupily vody potopy, na obloze
byla duha. Spektrum barev mne fascinuje od
školních let, ať je stvoří světlo v kapce vody,
louži anebo na skleněném hranolu. Duhu mám
moc rád. Na střední škole, v hodinách fotografické technologie, jsem se rozhodl pro své povolání. To když nám pan profesor vyložil spektrální
analýzu a zvláště čáry v neviditelných částech
spektra. Bůh nejenom je, ale já mu budu sloužit,
ať se budu živit jakoukoliv prací. Tam byl můj
nový začátek, protože „Bůh je světlo a není
v něm nejmenší tmy,“ jak říká apoštol.
Po pěti letech služby v Litomyšli se mi minulý
měsíc podařilo přijít do kostela Nalezení sv.
Kříže právě ve chvíli, kdy se rozzářil optický hranol dopadajícími paprsky a zahrál svoji symfonii
barev. Přes celé město a napříč historií města
máme také v Novém kostele skleněný kříž, který
vyzařuje spektrum, kdykoliv na něj dopadnou
paprsky světla. Znamení naděje a nového začátku pro tenhle svět.
Duhu si sem tam někdo privatizuje pro svoje

politické či zájmové účely. Ale tady platí, že
stejně jako nenajdete konec duhy, protože v oblouku nemá konec a ani začátek, nedá se duha
přivlastnit. Je povahy duchovní.
Když píšu o novém začátku, mám vlastně napsat něco o naději. Naděje není prosté přesvědčení, že bude líp. Klamavou představou je, že se
jistě povede získat vyhlédnutou ženu, že se určitě podaří důležitý obchod anebo se na sto
procent vyloupne dobrá šance. Iluzí je, že v jedenadvacátém století budeme jistě zdraví a zaručeně se nám vyhne zničující nemoc. Nadějí
není naivní tvrzení, že Golfský proud poteče
stejně silně a neobrátí směr, že neroztají ledovce a že se konečně podaří prosadit vládu
práva a nebudeme celému světu za šašky. To
naděje není. Něco z toho je sen a něco z toho je
náš úkol, pro který musíme tvrdě pracovat.
Někdy se popadám smíchy za břicho, zvláště
před plakátovací plochou a před obrazovkou.
Sliby vykreslující nebe na zemi, úžasné schopnosti a jednoduché rady, na které vědci nepřišli,

Milan Skřivánek
oslaví kulaté
80. narozeniny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Osud osvobodí mnohé
od trestu, ale od strachu nikoho. Seneca
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Mikulecká Anna, Čížek Luděk
85 let – Matějka Drahoslav, Severová Marie,
Matějková Věra
90 let – Švanda Bohumil, Miška Pavel
91 let – Zindulková Marie (Pohodlí)
92 let – Simon Václav, Nigerová Anna
93 let – Žáková Vlasta, Čapková Eva
95 let – Doubrava Jan
Všem blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví.
Manželství uzavřeli:
Ota Bydžovský, Litomyšl – Alena Hroudná,
Šumperk • David Anděl, Hrušová – Lenka Matějovská, Hrušová • Ivo Smrž, Brno – Jitka
Adolfová, Litomyšl • Ondřej Beránek, Janov –
Kateřina Hájková, Janov • Martin Vodehnal,
Koclířov – Kateřina Kalová, Svitavy • Daniel
Bárta, Opava – Jitka Voglová, Javorník • Milan
Kroulík, Sloupnice – Lenka Průžková, Litomyšl
• Lukáš Nýdecký, Rudoltice – Nikol Knoflíčková, Třebovice • Roman Král, Kolín – Veronika Boušková, Kolín • Václav Machů, Benátky
– Pavlína Kašparová, Vlčkov • František Vlček,
Opatov – Petra Chamlarová, Svébohov • Michal Kolář, Ústí nad Orlicí – Marcela Benešová,
Ústí nad Orlicí • David Vaňous, Horky – Dominika Černohorská, Morašice • Martin Vyskočil,
Morašice – Nikola Kvapilová, Litomyšl • Jiří
Kusý, Litomyšl – Adéla Voclová, Česká Třebová • Vojtěch Hrubeš, Trstěnice – Denisa Homolková, Tstěnice • Petr Pagáč, Dolní Újezd –
Marcela Kramářová, Dolní Újezd • Petr Bučko,
Vysoké Mýto – Iva Pulkrábková, Vysoké Mýto
• Jan Pidima, Vysoké Mýto – Hana Dubišarová,
Česká Třebová • Jan Šlégr, Litomyšl – Leontýna Břízová, Žampach • Jakub Chroust, Litomyšl – Nikola Patočková, Chotovice • Marcel
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jsou k smíchu. A někdy stojím v rozpacích. Stál
jsem před třiceti léty v Občanském fóru a stávám i dnes v zástupech demonstrujících. Ač
mám lidi rád, nedokážu se nadchnout naivní
vírou, že si něco vydemonstrujeme, že se
„něco“ stane a někdo to zařídí shora či se zlý
zrovna poleká. Neoplýval jsem ideálními pocity,
když jsem měl možnost sedět tváří v tvář velkým postavám sametové revoluce. Ani tváří
v tvář Václavu Havlovi. Nebyl pro mne zachraňujícím symbolem, spíše křehkou osobností,
která se bála se mnou. Občas si všichni tito lidé
nevěděli rady sami se sebou, natož se světem.
Naděje je jistota, že v tom všem, co přijde, nebudeme sami. Že je Bůh s námi. Že svět neskončí modrou obrazovkou a šklebem nějakého
světlovlasého Jokera. A že zvládneme svoje
vlastní zápasy; dokonce je dobojujeme čestně.
Že to prostě jde. A že má smysl se pro tu změnu
světa namáhat. Duha je symbolem jistoty, že
svět není a nebyl svému Tvůrci ukradený. Z toho
žiju!
Daniel Kvasnička

Krejčí, Vlčkov – Klára Kovářová, Litomyšl •
Petr Černý, Zálší – Kamila Horáková, Vysoké
Mýto • Jan Novák, Vysoké Mýto – Michaela
Potůčková, Dolní Ředice • Jan Drobný, Sebranice – Eliška Kotoučková, Sebranice • Pavel
Mach, Nová Sídla – Renata Tmějová, Vysoké
Mýto, Tomáš Mlejnek, Střemošice – Pavlína
Macháčková, Střemošice • Jan Kocman, Široký Důl – Radka Kopecká, Polička • Jan Boháček, Janov – Žaneta Zvěřinová, Janov •
Rudolf Brychta, Dolní Újezd – Veronika Lipavská, Dolní Újezd • Lukáš Šebela, Vrchlabí –
Jana Holcová, Sloupnice • Josef Uličný, Zádolí
– Petra Mikulecká, Sloupnice • Miloš Výborný,
Hradec Králové – Jana Pospíchalová, Hradec
Králové • Tomáš Kolek, Litomyšl – Ivana Němcová, Litomyšl • Štěpán Kráčmar, Lanškroun
– Veronika Nešporová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví a spokojenosti ve společném životě.
Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Jaroslavem Fialou (73 let)
Marií Faltysovou (92 let)
Petrem Švecem (59 let)
Miladou Langerovou (88 let)
Janem Chadimou (94 let)
Karlem Fouskem (79 let)
Růženou Fouskovou (75 let)
Jiřinou Říhovou (92 let)
Vzpomínáme.
Věra Kučerová, KPOZ
V září jsme přivítali následující miminka:
Beáta Bartošová, Viktorie Hruboňová, Josef
Suchý, Eduard Klejch, Ella Králová, Rozálie
Pecháčková
Ve společenské kronice jsou uvedeni pouze
spoluobčané, kteří ke zveřejnění svého
jména dali písemný souhlas, nebo ti, k jejichž
zveřejnění dali písemný souhlas zákonní
zástupci nebo příbuzní.

Významný litomyšlský historik a spisovatel
Milan Skřivánek oslaví na začátku října 80. narozeniny. Výčet jeho vědecké a publikační činnosti by vydal na několik stran, proto při této
příležitosti připomeňme alespoň jeho nejznámější dílo, knihu Litomyšl 1259–2009, město
kultury a vzdělávání. Představitelé města a jeho
spolupracovníci doktoru Skřivánkovi na konci
září v předstihu popřáli vše nejlepší a ke gratulantům se přidáváme i my.
-red-

V Litomyšli si
řeklo „ano“
180 párů
Se začátkem podzimu pomalu končí svatební
sezóna, která tradičně vrcholí v období letních
prázdnin. Do konce září si své „ano“ v našem
městě a okolních vesnicích, které spadají pod
matriku v Litomyšli, řeklo 180 párů. Zajímavé je
i věkové složení. Před oddávajícího či kněze
předstoupili velmi mladí snoubenci i zralé páry.
Pouze jedna čtvrtina snoubenců pochází z Litomyšle. Ostatní svatebčané byli přespolní
a našli se i tací, kteří dlouhá léta žijí v zahraničí
a Litomyšl si vybrali pro její půvab a vstřícnost.
Pokud plánujete svatbu na příští rok, neváhejte
příliš dlouho a neodkládejte to, co můžete učinit
již nyní. Zájem je veliký a kapacity matriky omezené.
-az-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

říjen 2019
140 let – do rohu zámecké zahrady v její
venkovní zdi byla roku 1879 instalována
socha sv. Metoděje nákladem Alexandra
Thurn-Taxise. Sochu vytvořil v roce 1878 litomyšlský sochař a kameník František
Metyš podle návrhu stavebního rady
Schulze z Řezna. Je velmi podobná soše Cyrilově v chrámu sv. Víta v Praze. Metoděj má
zdviženou pravici, levici opírá o štít s cherubíny a biblickými znaky. Výklenek, ve kterém
plastika stojí, je novorenesančně orámován.
135 let – 4. 10. 1884 zemřel Dr. Filip Stanislav Kodym, lékař a spisovatel. V letech
1847 – 1849 působil jako lékař v Litomyšli,
vydával „Zábavy nedělní“, kde populárním
způsobem vykládal základy fyziky. Roku
1853 vydal svou proslulou „Zdravovědu“,
dlouho u nás nejlepší a nejrozšířenější knihu,
jak chránit zdraví. Po Dr. Kodymovi byla pojmenována ulice blízko nádraží – Kodymka
– dnes ulice kpt. Jaroše.
120 let – 8. 10. 1899 zemřel Julius Mařák,

významný český malíř. Od roku 1858 vyučoval kreslení v několika šlechtických rodinách
ve Vídni, v roce 1887 se přestěhoval do
Prahy, protože mu bylo nabídnuto místo
profesora krajinářského ateliéru AVU. Jeho
žáky byli mimo jiné Antonín Slavíček, František Kalvoda a další významné osobnosti.
Je jediným krajinářem, který se podílel na
výzdobě pražského Národního divadla. Založil tzv. Mařákovu krajinářskou školu, byl
první rektor Akademie výtvarných umění
v Praze. Jeho rodný dům na litomyšlském
náměstí, čp. 100 zdobí pamětní deska od
akad. sochaře Josefa Šejnosta.
100 let – 25. 10. 1919 se narodil Miroslav
Mlejnek, pedagog, sportovec. Od mládí byl
vlastencem a ctitelem sokolsko-legionářských tradic. Po studiích vyučoval v Litomyšli, po 2. světové válce i na gymnáziu. Byl
pilným cvičencem Sokola, posléze cvičitelem, členem cvičitelského sboru i výboru
jednoty. Byl spoluzakládající člen hokeje

v Litomyšli, tréner a dlouholetý předseda
oddílu, uveden do hokejové síně slávy, spoluautor publikace 50 let litomyšlského hokeje a několikaletý hlasatel na festivalu
Smetanova Litomyšl. V roce 1948 byl přeložen na školu v Trstěnici, po čase se však vrátil do Litomyšle, kde vyučoval až do svého
odchodu do důchodu.
95 let – 17. 10. 1924 zemřel litomyšlský rodák
Gustav Zába, český středoškolský profesor,
autor filozofických publikací a slovníků. Po
studiu filozofie a klasické filologie na pražské univerzitě působil celý život jako (oblíbený a vážený) gymnaziální profesor, a to
v Litomyšli, Jičíně a hlavně v Praze.
55 let – 8. 10. 1964 zemřel Karel Vik, malíř,
grafik. Do města přijel poprvé v roce 1924 ke
svému švagrovi. Městem byl nadšen, a tak
vznikla v letech 1941–1942 kolekce lavírovaných kreseb a dřevorytů. V roce 1958 se Vikova díla ujal dr. Jindřich Růžička, kresby
uspořádal a doplnil slovem. Tak vznikla půvabná kniha Litomyšl v kresbách Karla Vika.
Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Dne 6. 10. 2019 se dožívá krásných 80 let
pan Miloslav Švanda. Hodně zdraví a spokojenosti přeje dcera Lenka s rodinou
Můj švagr byl hospitalizován na LDN v Litomyšli. Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem lékařům a sestřičkám za jejich náročnou
práci a obětavou péči.
Věra Horáková
Poděkování zachráncům od „Medvěda“.
V pozdní večer 29. srpna byla bouřka nad Litomyšlí tak prudká a liják tak silný, že se „otevíraly“ i kanály. Nevěříte? Také jsem byla velmi
překvapena, když jsem ze silnice po Lánech
směrem ke kruhovému objezdu u Dalibora na
radu protijedoucího řidiče zvolila odbočení
vlevo do ulice A. Tomíčka. Voda valící se z kopečka zakryla otvor otevřeného kanálu a kolo
mého auta se do něj přesně napasovalo.
V prudkém dešti, naprosto zmáčená, jsem obcházela auto a přemýšlela, co udělat. Najednou se vedle mě nečekaně objevil pravý
gentleman. Nevedl dlouhé řeči, pouze prohlásil, že zajde pro posilu. Přišla za chviličku
a pravděpodobně od „Medvěda“. Děkuji alespoň takto čtyřem skvělým mužům, kteří auto
nadzvedli, a já jsem mohla pokračovat v jízdě
domů.
Anna Klusoňová
Poděkování za aplikaci Marushka
Děkuji za to, jak skvěle funguje litomyšlská

mobilní aplikace pro podávání námětů. Stačí
vyfotit dané místo, napsat krátký podnět a vše
je za minutu odesláno i se zaznamenanou lokací. Podobnou aplikaci má i Praha, kde však
podněty z mé zkušenosti ve většině případů
nikdo nečte. V Litomyšli jsem dával dva podněty na snížení obrubníků u chodníku, aby na
něj bylo možné vjet s kočárkem, a jeden podnět na zřízení přechodu pro chodce u školky.
Ve všech případech došlo k realizaci během
několika týdnů, což jsem vůbec nečekal. Děkuji
všem, kteří se na této aplikaci a vyřizování
podnětů podílí. Moc děkuji. Tomáš Havránek
Navštívili jsme kancelář p. notářky Markéty
Kucejové. Sepisoval to s námi mladý pán, který
je vnuk pana primáře Komárka. Jeho jednání
bylo na vysoké úrovni. Na závěr se dostavila
sama paní notářka. Je to krásná žena a velmi
milá. Chceme jim tímto poděkovat. Přejeme
mnoho úspěchů a hodně klientů.
Bártová Věra a Balog Jaroslav
3. října uplyne 5 let od úmrtí Vladimíra Dostála. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka Dana, dcera Jana s rodinou, syn Jiří s rodinou a ostatní příbuzní.
12. října uplyne 1 rok od úmrtí paní Marie
Škrdlové. Vzpomínáme na maminku s láskou
a úctou. Dcera Zdenka a syn s rodinami.

Mariánský sloup
Více než jedenáct metrů vysoký mariánský
sloup se sochami Panny Marie, sv. Václava a sv.
Jana Nepomuckého stojí na místě původní dřevořezby Panny Marie, umístěné na dubovém
sloupu a postavené v roce 1681 v době morové
epidemie. Současné dílo – sousoší z roku 1716
bylo realizováno podle návrhu G. B. Alliprandiho, který v té době řídil stavbu piaristického
kostela. Autorem sochy je tyrolský kameník
Anton Apeller. Sousoší bylo vytvořeno jako projev díků, že při morové epidemii panující v Čechách kolem roku 1713 nebyla Litomyšl touto
zhoubnou nemocí zasažena. V blízkosti sloupu
stávala do roku 1894 kašna se sochou sv. Floriana, ta byla později přemístěna do parčíku před
děkanstvím čelem do ulice Rektora Stříteského.
Lenka Backová

Velvyslanci z celého světa si přijeli
prohlédnout Litomyšl
strana 1 >
Ministerstvo zahraničních věcí akcí v Litomyšli
pokračuje v historické tradici setkání s velvyslanci mimo hlavní město. Podobná praxe je
běžná po celém světě. Cílem akce je představit diplomatickému sboru jednotlivé regiony
České republiky, které jsou obchodně zajímavé, historicky cenné, aktivní a napomoci
tak jejich dalšímu rozvoji.
„Bylo mi velkou ctí, že k nám diplomatický
sbor vážil cestu. Podle reakcí jsou všichni nadšeni a byl bych moc rád, kdyby se k nám do Litomyšle a Pardubického kraje hosté jednou
vrátili. Nejenom jako turisté, ale třeba jako zá-

stupci investorů. Akci financovalo ministerstvo zahraničí a pro město to byla opravdu
dobrá prezentace a možnost ukázat velvyslancům, že zajímavá místa pro život i podnikání najdou i jinde mimo Prahu. Pro nás to
byla věc prestiže a jsem rád, že se vše podařilo
na výbornou. Moc děkuji všem spolupracovníků i dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli
a také všem Litomyšlanům, kterým mohl zástup velvyslanců s ochrankou na chvíli zkomplikovat cestu po městě. Velvyslanci si všímali
usměvavých lidí a aktivity občanů, která je tu
vidět doslova na každém kroku,“ zhodnotil
-mvnávštěvu starosta Daniel Brýdl.
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35 let v knihovně
Pamatuji si to, jako by to bylo dnes – ve svitavské okresní knihovně se dozvídám, že v Litomyšli
je volné místo knihovnice, dokonce na postu ředitelky. A tak v březnu 1984, jako čerstvá Litomyšlanka, stoupám po tmavém schodišti
starobylé radnice, klepu na dveře a ptám se na
ředitelku. Dozvídám se, že je na dětském oddělení. Procházím studenou chodbou, opět ťukám
na dveře a posléze se domlouvám na podrobnostech mého nástupu. Má léta ve veřejné
knihovně právě začínají. Seznamuji se s novými
kolegyněmi, všechny jsou starší než tehdy já
a knihovnické vzdělání má jen jedna. Prostředí
knihovny nepůsobí útulně, nábytek je zastaralý
a topí se tu ještě uhlím. Tak takhle jsem si to nepředstavovala…
Necelý čtvrtrok od mého nástupu město postihla
blesková povodeň, bahno sahalo do výšky prvního schodu, zatopený byl i sklad v přízemí. O rok
později se v patrovém skladu vedle půjčovny objevila dřevomorka. Bylo třeba jej celý vyklidit
a knihy z půjčoven zabalit a přestěhovat do náhradních prostor. Ty pro nás město našlo v bývalé prodejně potravin nad gymnáziem.
Skladiště prodejny obložené kachlíky nám všem
sloužilo jako kancelář, v zimě se tam nedalo pro
nízkou teplotu vydržet. Podruhé jsme se stěhovali na protější kopec, naším útočištěm se stal
úřednický dům proti zámeckému pivovaru. Bylo
to tam prostornější, ale stále jen provizorium. Těšili jsme se na návrat na náměstí a čtenáři
s námi.
Po roce 1990 se v knihovnách začaly objevovat
první počítače, které umožňují knihy půjčovat

načtením čárových kódů. Už žádné psaní rukou
na čtenářské průkazky a knižní lístky, počítač pohlídal, jestli čtenář už knihu neměl vypůjčenou.
Dalším krokem modernizace byly webové
stránky, ty jsme si nechali vytvořit jako asi první
zařízení města, pak jsme čtenářům zpřístupnili
online katalog, pořídili jsme si první kopírku.
Také jsme začali pořádat přednášky pro veřejnost. Nezapomenutelné a hojně navštěvované
byly ty o Japonsku, které nám přibližoval pan Jiří
Prokop. Do paměti se mi vryla i přednáška jednoho z nejznámějších českých egyptologů Miroslava Vernera, která zcela zaplnila kongresový
sál na zámku. V zámeckém sklepení jsme zahajovali i jednu z prvních Nocí s Andersenem…
V roce 2002 se knihovna na krátký čas také změnila na skladiště. Po povodních jsme ve spolupráci s ADROU uspořádali peněžní i věcnou
sbírku, a tak byla skautská klubovna (která tehdy
u nás „hostovala“ na místě dřívějšího skladu uhlí)
i chodba v přízemí plná nejrůznějších věcí, které
lidé postižení povodněmi potřebovali.
Poté, co skauti získali lepší klubovnu, jsme na
jejím místě vybudovali čítárnu a studovnu s přístupem k internetu. Ta je, byť s určitými omezeními, dostupná i vozíčkářům a já mám radost, že
jsme i jim umožnili lépe využívat naše služby. Zavedli jsme také půjčování v Domě s pečovatelskou službou a rozvoz knih pro hůře pohyblivé
čtenáře. I na dvou základních školách jsme zahájili půjčování knih, aby nejen prvňáčci měli
cestu za knížkami co nejkratší. Během let se spolupráce se školami prohloubila a rozšířila na celý
region. Učitelé poznali, že knihovna může být při

POSTAVTE
S NÁMI
BUDOUCNOST!
MĚSTO LITOMYŠL
HLEDÁ SOUKROMÉ
INVESTORY
pro výstavbu nového bydlení a infrastruktury.
Přidejte se k nám a dejte svému byznysu
smysl v moderním historickém městě.
Zájemcům nabízíme následující lokalitu k výstavbě:
Bytové domy na ulici Z. Kopala – přihlášky do 15. listopadu 2019

více na www.litomysl.cz
kontakt: Ing. Pavel Chadima
461 653 370 • 775 653 307
pavel.chadima@litomysl.cz
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vzdělávání dětí dobrým partnerem. Bylo toho
zkrátka dost, na co budu ráda vzpomínat. Všem
mým kolegyním, bývalým i současným, chci poděkovat za společně prožité roky. Rozloučit se
chci i se čtenáři, se kterými jsem se dlouhá léta
v knihovně setkávala. Tedy – loučím se jako knihovnice, ale coby čtenářka se s vámi budu, jak
pevně doufám, setkávat v knihovně dál. Teď už
na stejné straně výpůjčního pultu.
Jana Kroulíková

Plánujete akci
na připomínku
17. listopadu?
V současné době se připravuje několik akcí
k oslavě 30. výročí sametové revoluce. Pokud
i vy plánujete nějakou připomínkovou akci
k 17. listopadu, dejte o ní vědět! Více informací
k vašim akcím nám můžete poslat na kontakty
uvedené v tiráži.
-az-

Než přišla svoboda
Tak zní název venkovní panelové výstavy, která
v Pardubickém kraji představí 17. listopad 1989,
tehdejší život a změny, kterým díky sametové
revoluci došlo. Výstava je společným dílem krajských muzeí a v jednotlivých městech bude k vidění po dobu dvou týdnů. V Litomyšli bude
vernisáž v pátek 1. listopadu v 15.30 hod., panely
budou k vidění na Smetanově náměstí. -red-

Nová publikace
o Růžovém paloučku
Krátce po předání cen města za rok 2019 došlo
24. září ve Smetanově domě ke křtu nové publikace „Růžový palouček. Pojednání o proměnách historického vědomí“, jejímž autorem je
litomyšlský historik Milan Skřivánek.
Zajímavá publikace o minulosti tohoto památného místa je v prodeji například v informačním
centru za cenu 150 Kč. Knihu vydalo město a regionální muzeum ve spolupráci s městskou
galerií.
-mv-

Oblíbené turistické
informační
centrum roku 2019
Anketa „Oblíbené turistické informační centrum
roku 2019“, jejímž vyhlašovatelem je Asociace
turistických informačních center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku, zná své
vítěze.
Dle předběžných informací se naše Informační
centrum Litomyšl umístilo na předních příčkách. Podrobné výsledky ankety, výherci v kategoriích kraj, absolutní vítěz a nově také
vítězové v kategorii „zřizovatel – soukromý subjekt“, budou slavnostně vyhlášeny 7. 11. 2019
v rámci galavečera při Členském fóru A.T.I.C. ČR
v Praze. Vedle zmíněných ocenění bude tradičně udělena zvláštní cena Vydavatelství KAM
po Česku a 14 cen pro hlasující, které věnovala
rada A.T.I.C. ČR.
V celonárodní anketě organizátoři sečetli přes
15 tisíc platných hlasů, nejvíce lidé hlasovali
v Jihomoravském, Jihočeském, Zlínském, Středočeském a Pardubickém kraji.
Více informací o soutěži se dočtete po oficiálním vyhlášení výsledků v prosincovém vydání
Lilie.
Blanka Brýdlová,
Informační centrum Litomyšl

DOPISY ČTENÁŘŮ

Ptám se jako občan
Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, byl
jsem velmi překvapen, když jsem se z Lilie dozvěděl, že jste svým usnesením zvedli daň z nemovitosti o cca 50% (plus cca 10 mil. Kč/rok).
O tomto záměru jsem se nedočetl v žádném
vašem volebním programu, ani v programovém
prohlášení zastupitelstva. Naopak jsem se
v programovém prohlášení zastupitelstva dočetl „Občané nás ve svobodných volbách vybrali jako své zastupitele a zvolili do funkce.
Proto je pro nás důležitá otevřená komunikace,
díky níž se občané snadno, přehledně a včas
dozví, co vedení města dělá a plánuje uskutečnit.“ Vzhledem k tomu, že je daň z nemovitosti
jedinou daní, kterou můžete stanovovat, beru
její navýšení jako velmi zásadní rozhodnutí. Evidentně jste navýšením daně bez snadného,
přehledného a včasného oznámení o tomto záměru porušili své slovo, které jste dali odhlasováním programového prohlášení zastupitelstva.
V Litomyšli se vládnoucí politici často odvolávají
na demokracii a hlavním prvkem demokracie
jsou svobodné volby, ve kterých se voliči rozhodují na základě volebních programů. V těch, jak
jsem psal, jsem zmínku o navyšování daně z nemovitosti nenašel, a to u žádného volebního

subjektu. Pochopil bych, kdyby se do vedení
města dostaly nové subjekty a zjistily by, že je
kasa prázdná po jejích předchůdcích, ale to
u nás neplatí. Městu vládne posledních několik
desetiletí plus mínus stejná skupina politiků
a od nich jsem nezaznamenal informaci, že bychom jako Město měli nedostatek finančních
prostředků. Naopak jsem zaznamenal výrazné
navýšení příjmů města z pokut v úsekových
měření radarem (plus cca 15 mil. Kč/rok), navýšení vstupného na koupališti a částečně v bazénu (mimochodem to také nikdo neměl ve
volebním programu). Také jsem si nevšiml, že
by vedení Města nejdříve hledalo úspory v nákladech Města, nebo v navýšení příjmů v jiných
rozpočtových kapitolách. Například z pronájmů
majetku Města, nebo v úsporách při stavebních
investicích. Třeba si myslím, že už nás moderní
architektura a umění stáli zbytečně moc peněz.
Zvyšování daní je levicovým politickým mechanizmem, a to už v převážně pravicové Litomyšli
vůbec nedovedu pochopit. Nebo se ukazuje, že
je naše vedení Města spíše levicové? Vážené
zastupitelky a zastupitelé, pokud chcete s občany města hrát fér hru, máte, co voličům vysvětlovat.
Radek Pulkrábek

Hora Olivetská – náměstí Václava Havla
V Svitavském deníku jsem si přečetl, že zastupitelstvo našeho krásného města odsouhlasilo
nový název dříve pro Olivetskou horu, zámecké
návrší na náměstí Václava Havla. Byl jsem šokován, že pár jedinců je schopno takovouto
změnu provést. Nikoho se neptají a z moci
úřední si dělají, co chtějí. Místo aby na tak pro
Litomyšl důležitou věc bylo vypsáno místní referendum. To se ale nehodí, jelikož by změna takového rázu nemohla mezi obyvatelstvem
města Litomyšl vůbec projít. Co vlastně pan bývalý prezident Václav Havel pro Litomyšl udělal?
Pozval 7 středoevropských prezidentů. A nyní
trochu z historie města Litomyšl. Rok 1150 – příchod premonstrátů a postavení kláštera, který
se stal později v roce 1344 biskupskou katedrálou. V té době byla Litomyšl druhým nejdůležitějším městem v české zemi po Praze. 1568
začala výstavba renesančního skvostu, který

nechal postavit Vratislav z Pernštejna pro svoji
choť, Španělku, aby jí to připomínalo její rodnou
Andalusii. Nemít tento skvost, tak by pan Havel
neměl o Litomyšli vůbec žádný zájem. Proč si
naši zastupitelé vůbec neváží našich předků,
bez kterých by nikdy Litomyšl nebyla tam, kde
je nyní. A to ještě pomíjím, jaké to bude rozčarování pro turisty, kteří Litomyšl navštěvují. Ne
každý preferuje Václava Havla. A proto ani nelze
srovnávat Václava Havla s velikány města Litomyšl. Jindřich Zdík, král Přemysl Otakar II., Karel
IV., biskup Jan ze Středy, Vratislav z Pernštejna
a mnoho dalších významných osobností v životě města Litomyšl. Oproti těmto lidem je přínos V. Havla naprosto nepodstatný. Doufám, že
zastupitelé ještě toto jednou projednají a demokraticky do tohoto problému zapojí i další, kteří
tuto změnu názvu nechtějí.
Jan Pavliš

Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
MARIANA VOJTKA
ZA DOPROVODU SYMFONICKÉHO TĚLESA
PRAGUE LECIAN STRINGS
POD VEDENÍM KRYŠTOFA LECIANA.
7. PROSINCE 2019 OD 16.00
CHRÁM NALEZENÍ SV. KŘÍŽE,
Jiráskova 8, Litomyšl
Jednotné vstupné 300 Kč
Předprodej v informačním centru Litomyšl, tel.: 461 612 161
Výtěžek bude věnován na podporu činnosti
Pobytového rehabilitačního a rekvaliﬁkačního střediska
pro nevidomé Dědina, o.p.s.
Partneři projektu: tiskárna Osík, hotel Dalibor Litomyšl

ROZPIS SLUŽEB
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství nemocnice,
tel. 461 655 397
So 5. 10. MUDr. Přichystalová
Ne 6. 10. MUDr. Jindrová
So 12. 10. MUDr. Sláma
Ne 13. 10. MUDr. Sláma
So 19. 10. MUDr. Kašparová
Ne 20. 10. MUDr. Jílek ml.
So 26. 10. MUDr. Novotná
Ne 27. 10. MUDr. Cacek
Po 28. 10. MUDr. Mikulecká
So 2. 11. MUDr. Paseková
Ne 3. 11. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 5. 10. MUDr. Pešková
Ne 6. 10. MUDr. Pilařová
So 12. 10. MUDr. Mareš
Ne 13. 10. MUDr. Sadílková
So 19. 10. MUDr. Šíchová
Ne 20. 10. MUDr. Švábová
So 26. 10. MUDr. Beňová
Ne 27. 10. MUDr. Filová
Po 28. 10. MUDr. Filová
So 2. 11. MUDr. Cacková
Ne 3. 11. MUDr. Hájková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
So 5. 10. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 6. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 12. 10. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 13. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 19. 10. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 20. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 26. 10. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 27. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 28. 10. U Anděla strážce, 461 615 457
So 2. 11. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 3. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. – 6. 10. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
12. – 13. 10. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
19. – 20. 10. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
26. – 27. 10. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
28. 10. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
2. – 3. 11. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987

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: • Výstava Zahrada
východních Čech • Výměnné setkání sběratelů
a sběratelek všeho kolem čaje a ubrousků • Den
za obnovu lesa, den, který nás spojí • Hurá na
výlet • Výstava hub • Jak stromy pomáhají s regenerací celého těla • Urinoterapie •
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Skautský benefiční stánek na bleších trzích
Kromě táborů a prázdninové pohody měly letos
litomyšlské skautky ještě jeden letní plán: prodejem darovaných věcí na již tradičních bleších
trzích „na Špitálku“ vybrat prostředky, kterými
by přispěly na opravu střechy skautské základny na Posekanci. Běhen čtyř „bleších
sobot“ se podařilo prodat věci za 18 660 Kč,
k tomu přibylo do kasičky na dobrovolnou fi-

nanční podporu dalších 4 831 Kč, takže zpočátku spíše trochu recesní nápad skončil ziskem
úžasných 23 490 korun! K tomu ještě dostane
skautské středisko Lilie příspěvek přímo od pořadatele bleších trhů – Generace 89. Ta vybírá
od každého z prodejců „desátek“, který vždy věnuje na nějaký dobročinný projekt, letos tedy na
novou skautskou střechu. Děkujeme.

Sportovní 1. třída se rozjíždí
Co nejvíce přirozeného pohybu, zajištění
zdravé, vyvážené stravy, co nejméně času stráveného u mobilních telefonů … To jsou hlavní
cíle projektu sportovních tříd na III. ZŠ. Letos

jsme začali první ročník. Děti mají nejméně 4
hodiny pohybových aktivit týdně. Během září se
věnovaly gymnastické a atletické průpravě, využívali jsme i celkem příznivého počasí k pohybu na hřišti na čerstvém vzduchu. Každý
čtvrtek mají relaxační cvičení s fyzioterapeutem. A 10 týdnů od září do listopadu první etapu
plavání. Vedle toho se rozjíždí celoroční cyklus
Deset stupňů ke zlaté – po jednotlivých měsících se v deseti různých disciplínách bude postupovat až k vrcholu, kterého určitě všechny
děti dosáhnou. Začínáme trojskokem z místa.
Program za chodu ladíme, je to věc nová, takže
se vychytávají mušky. Děti se zdají být spokojené, s rodiči je spolupráce výborná, existují
všechny předpoklady pro zdar tohoto nového
projektu a pro jeho rozvoj i v dalších letech.
Pavel Jirsa

Vítězství v mezinárodní soutěži
Letos naše škola dosáhla velkého úspěchu na
mezinárodní soutěži ve vázání a aranžování
květin VICTORIA REGIA v Piešťanech. 18. září
naše žákyně zvítězily ve všech kategoriích!!!
V kategorii sesazovaná nádoba a kulatá kytice
zvítězila žákyně čtvrtého ročníku Martina Dyntarová a v kategorii věnec Zuzana Janů z druhého ročníku. Celkové prvenství i titul mistryně
Slovenska získala Martina Dyntarová a Zuzana
Janů byla celkově čtvrtá.
Děvčatům gratulujeme a přejeme do další práce
mnoho elánu a zajímavých nápadů.
Text a foto: Eva Klabanová

Děkujeme také desítkám dobrých lidí, kteří nám
darovali věci k prodeji – byli to skautky a skauti
napříč všemi oddíly, jejich rodiče, prarodiče, bývalí členové litomyšlského skautského střediska, kolegové z práce, sousedi a kamarádi, ...
Velké díky samozřejmě patří více než stovce lidí,
kteří si na náš benefiční stánek přisli nakoupit,
i těm, kteří si u nás sice nic nevybrali, ale naši
kasičku bez příspěvku nenechali.
Zbytek opravy střechy na Posekanci bude hrazen z finanční podpory od celorepublikového
ústředí Skauta a z úspor litomyšlského střediska. Smlouva s firmou, která bude střechu
opravovat, je v tuto chvíli již podepsaná, práce
by měly být ukončeny ve druhé polovině listopadu.
Pro nečekaně velký úspěch našeho blešího prodávání se těšíme na další čtyři setkání „na Špitálku“ v příštím roce. Posekanec totiž potřebuje
nový septik
Eva Janů (Bimbaska) – skautská přezdívka

Oslava
v infocentru

Co nového v mateřských školách
Litomyšlské mateřské školy vstoupily do první
fáze změn souvisejících s dlouho očekávanou
opravou „Panského domu“ – horní budovy
I. mateřské školy.
Při zápisu pro tento školní rok byl přijat do I. MŠ
(Jiráskova ul.) pouze počet dětí do snížené kapacity – I. MŠ má nyní kapacitu 82 dětí. Kapacita III. MŠ (Lidická ul.) se naopak navýšila
o jednu třídu. Další fáze změn proběhne po
ukončení tohoto školního roku. Díky spolupráci
se zřizovatelem se daří tyto změny bezproblémově zvládat.
Práce mateřských škol se tedy v září rozběhla
obvyklým způsobem, děti čekají opět běžné
činnosti i řada nových zajímavých aktivit.
V předchozích letech bylo ve školách velkou
podporou práce učitelek působení školních
asistentů z projektu města Litomyšl „Cestou
vzájemného porozumění“. Jejich činnost pozitivně ovlivňovala výchovnou práci s dětmi
i klima tříd, ve kterých byly zařazeny děti mladší
tří let, děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, děti z cizojazyčných rodin apod.
Dále jsme využívali prostředky z projektu na financování divadel, výletů a mnoha dalších ak-
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tivit pro děti a na pořízení finančně náročných
pomůcek. Pedagogové měli možnost zúčastnit
se vzdělávacích akcí přínosných pro jejich práci.
Poděkování patří našemu zřizovateli – městu
Litomyšl, a zvláště celému realizačnímu týmu
projektu. Snažíme alespoň částečně nahradit
chybějící asistenty zapojením všech mateřských škol do projektu MŠMT „Šablony II.“, ze
kterého lze v menším rozsahu pozici asistenta
také financovat. Ředitelky mateřských škol

V rámci Světového dne pro rozvoj informací vyhlásila Asociace turistických a informačních
center ČR 24. říjen 2019 poprvé za Den turistických informačních center České republiky.
Asociace si v rámci této události připomene 25
let své existence.
Po celé ČR tento den oslaví více než 164 turistických informačních center a mezi nimi nebude
chybět ani litomyšlské. Pro návštěvníky budeme mít 24. října připraveno sladké překvapení a drobné dárky.
Srdečně zveme širokou veřejnost, aby se
v tento den přišla do infocentra na Smetanově
náměstí podívat na naši činnost a popovídat si
nejenom o práci.
Blanka Brýdlová, Informační centrum Litomyšl

PÁTEK 4. ŘÍJNA
10.00 – 21.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
FILM O REVITALIZACI
ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ*
15.00 / Galerie Zdeněk Sklenář
MĚSTO JE CO?*
vernisáž výstavy – výsledky workshopu,
který se uskutečnil ve spolupráci Fakulty
architektury VUT a Výtvarného studia Dolní
Újezd za účasti umělců spojených s regionem
16.00 / Galerie Pakosta
JÁ A PROSTOR PRO UMĚNÍ*
vernisáž výstavy fotografií studentů
Fakulty architektury VUT v Brně,
vzniklé v ateliéru Toman – Jemelka
16.00 / sraz před supermarketem Billa
PROCHÁZKY (S) MĚSTEM:
LITOMYŠL ROZLOMENÁ*
Nová výstavba z 2. poloviny 20. století přinesla
starobylé Litomyšli hned několik bolestivých ran...
17.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
ATELIÉR ŠTĚPÁN / DOTEKY*
Vernisáž výstavy, ktera představí práci
architekta Marka Štěpána a jeho ateliéru,
specializujícího se na sakrální architekturu.
19.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY EXCITACE*
s autorem Danielem Peštou a kurátorkou
Terezií Zemánkovou, promítání dokumentu
„Daniel Pešta, Determination 2018“
20.30 / chrám Nalezení sv. Kříže
NOČNÍ ARCHITEKTONICKÁ PROHLÍDKA
ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ
kostel – světelné instalace:
kříž, menza, pivovar, jízdárna, kočárovna

* vstup volný
** nutná rezervace na 461 615 067
*** doporučujeme rezervaci v IC,
v ceně kromě jízdenky také svačina
Změna programu vyhrazena
Oslavy Světového dne architektury
v Litomyšli se konají pod záštitou
všech porevolučních starostů města
Litomyšle: Miroslava Brýdla,
Jana Janečka, Michala Kortyše,
Radomila Kašpara a Daniela Brýdla.
pořádají:
Město Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Zámecké návrší
Smetanův dům
Zámek Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Fakulta architektury VUT v Brně

SOBOTA 5. ŘÍJNA
10.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
S ARCHITEKTEM ŠTĚPÁNEM
Marek Štěpán vás provede výstavou v muzeu
i piaristickým chrámem Nalezení sv. Kříže
10.00 – 17.00 / Augustova tiskárna
JULIUS MAŘÁK – JEDNODENNÍ VÝSTAVA*
k připomenutí výročí 120 let od umělcova úmrtí
10.00 – 12.00 / zámecký pivovar
POJĎME SI HRÁT NA ARCHITEKTY!*
hravý workshop pro děti ve věku 6–8 a 9–12 let
vedený studenty architektury
10.00 – 12.00 / přístavba piaristické koleje
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
UNIVERZITNÍ KNIHOVNY*
10.00 – 18.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
FILM O REVITALIZACI ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ*
10.30 a 13.30 / sraz v zámecké pokladně
ZA PŘÍBĚHEM ZÁMKU**
stavebně historické prohlídky zámku – v doprovodu historika navštívíte zbytky starého paláce
Kostků z Postupic, nahlédnete do stavebního
vývoje celého zámeckého areálu UNESCO.
Baterky, svítilny a pevnou obuv s sebou.
Prohlídky jsou fyzicky náročnější a nejsou zcela
vhodné pro děti.
13.00 / sraz u sochy B. Smetany
KOMENTOVANÁ PROJÍŽĎKA PO STAVBÁCH
MODERNÍ ARCHITEKTURY V LITOMYŠLI***
provází městská architektka Zdeňka Vydrová
13.00 / zámecká zahrada
DELIGHT*
představení objektu Karolíny Burešové & Kataríny
Ambrosové, čerstvých absolventek FA VUT

13.30 / zámecký pivovar
DVOJVERNISÁŽ STUDENTSKÝCH PRACÍ
Míra abstraktnosti - práce studentů FA VUT
vztahující se k Litomyšli – Galerie socha
– sochy galerie. Modely nové litomyšlské
galerie v neobvykle velkém měřítku.
Drobná architektura pro Litomyšl – práce
studentů FSv ČVUT – návrhy drobných objektů
na hranici města a krajiny v okolí Litomyšle.
14.30 – 17.30 / zámecká jízdárna
KRÁTKÉ INSPIRATIVNÍ PŘEDNÁŠKY
NA TÉMA ARCHITEKTURA
Miroslav Šik, Fala Ateliér, ateliér ORA,
Florian Aicher, Městská galerie na téma LAM
16.00 / Augustova tiskárna
JULIUS MAŘÁK – JEDNODENNÍ VÝSTAVA
komentovaná prohlídka
18.00 / zámecká jízdárna
NA PIVO S ARCHITEKTY*
na téma areály UNESCO a současné trendy
v regionální architektuře – moderovaná debata
s Miroslavem Šikem, Markem Štěpánem,
ateliéry Fala a ORA, moderuje Jan Kristek,
děkan Fakulty architektury VUT. V úvodu besedy
proběhne křest knihy Floriana Aichera
„The Potential of the Small City of Litomyšl“
21.00 / zámecký pivovar
AFTERPARTY, hraje DJ Leo

NEDĚLE 6. ŘÍJNA
10.00 – 18.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
FILM O REVITALIZACI
ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ*
13.00 – 16.30 / všech sedm litomyšlských kostelů
JAK ARCHITEKTURA KOSTELŮ ODRÁŽÍ
VÍRU LIDÍ SVÉ DOBY* – otevřené kostely
14.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
ARCHITEKTEM KOSTELA*
workshop s Vandou Štěpánovou pro malé
i velké výtvarníky – architekty – v autentickém
prostředí chrámu

2019

11

Svozové akce biologického odpadu

Zavlažovací vaky

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 14. října do 25. října 2019 na základě osobní a písemné objednávky občanů
města pouze odvoz nebo likvidaci biologického
odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve).
Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný

Město Litomyšl v září pořídilo 90 ks zavlažovacích vaků. Tyto vaky budou využívány pro závlahu nově vysazených stromů. Do jednoho
vaku se vejde více jak 50 litrů vody. Voda vytéká
do půdy až 9 hodin. Díky tomu dojde k rovnoměrnému provlhčení půdy v kořenové zóně
nově vysazených stromů. Předpokládáme, že
díky zavlažovacím vakům se zlepší ujímání
stromů na stanovišti a zamezíme tak většímu
úhynu nově vysazených stromů.
Text a foto: Barbora Doupalová

Nově vzniklá realitní kancelář
se sídlem v Litomyšli

Reality
správně s.r.o.
Vám nabízí:
• zprostředkování prodeje
nemovitých věcí
• sepis darovacích a kupních smluv
• přípravu nájemních smluv
• zřizování a výmazy
služebností a věcných břemen
• právní poradenství
související s vlastnictvím
a převody nemovitých věcí
Kontakt:
realityspravnesro@gmail.com
tel. 739 338 315 – Mgr. Adam Hradil,
jednatel společnosti
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biologický odpad do přistaveného kontejneru
v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz
nebo likvidace zcela zdarma. Pokud objednatel
nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení
kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá,
bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku
Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními
pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Milan Hlous,
Michal Kopecký, Jana Vybíralová (všichni tel.
461 613 491).
Lenka Hladíková

Uzavírka silnic
V ulicích Benátská a K Markovu mlýnu budou
dělníci v příštích týdnech pracovat na rekonstrukci elektrické sítě. Kvůli uložení kabelů vysokého a nízkého napětí platí od pondělí 23. 9.
v lokalitě uzavírka. Práce budou probíhat na
etapy tak, aby byl dopad na občany co nejmenší. Mají trvat maximálně pět týdnů, přičemž
se na dalším úseku začne dělat až ve chvíli, kdy
bude dokončen předchozí. Vedení města prosí
občany o pochopení, po uložení kabelů bude
v místě vybudován nový asfaltový povrch silnice. V příštích týdnech budou dělníci pracovat
i na chodníku podél ulice Trstěnická u Sportovního areálu za sokolovnou. Veškeré práce mají
být hotové do konce listopadu letošního roku,
kolemjdoucí budou muset kvůli rekonstrukci využívat cestu na druhé straně ulice. Po dokončení bude rozkopaný chodník na Trstěnické
nově vybudován ze zámkové dlažby.
-az-

v Litomyšli v říjnu 2019
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl
1. 10.

2. 10.
3. 10.
4. 10.

5. 10.

6. 10.

7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.

11. 10.

12. 10.

14. 10.
15. 10.
16. 10.

17. 10.

18. 10.

Út 10.00
18.00
19.00
St 18.00
19.00
Čt 10.00
Pá 15.00
16.00
16.00
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
22.00
So 10.00
10.00-17.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.30 a 13.30
13.00
13.00
13.30
14.30-17.30
18.00
21.00
21.00
22.00
Ne 13.00-16.30
14.00
14.00
15.00
Po 17.00
Út 10.00-12.00
19.00
St 17.00
19.00
Čt 10.00
17.00
19.00
Pá 17.00
19.00
19.00
20.00
22.00
So 10.00
19.00
20.00
20.00
22.00
Po 17.00
19.00
Út 9.00-17.00
18.00
St 16.00-17.00
16.30
17.30
19.00
19.00
Čt 10.00
17.00
18.00
18.00
19.00
Pá 18.00
20.00

Podzimní tvoření s listy • rodinné centrum
tel. 607 605 720
Zapomenutá pohádka - divadelní představení Teátru Pavla Šmída, vstupné dobrovolné • Husův sbor
tel. 724 704 977
Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Dobrý život v dnešním světě - přednáška Tomáše Hajzlera, 200 Kč • Gymnázium A. Jiráska - aula
tel. 605 147 812
Chytrý kvíz speciál: Pán prstenů - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Podzim na talíři - cuketa (inspirace) • rodinné centrum
tel. 607 605 720
ArchiMyšl: Město je co? - vernisáž výstavy • Galerie Zdeněk Sklenář
tel. 603 377 675
Procházky (s) městem: Litomyšl rozlomená - tematická prohlídka města, zdarma • Autobusové nádraží, před Billou tel. 461 614 765
ArchiMyšl: Já a prostor pro umění - vernisáž výstavy • Galerie Pakosta (street gallery)
tel. 732 825 540
ArchiMyšl: Ateliér Štěpán / Doteky - vernisáž výstavy o architektuře • Regionální muzeum v Litomyšli
tel. 461 615 287
Naďa Válová - koncert, jedinečný šansonový hlas na české scéně, 180 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
tel. 727 878 444
ArchiMyšl: Komentovaná prohlídka výstavy ExCitace - s autorem D. Peštou a kurátorkou T. Zemánkovou • piaristický chrám
Zrní - koncert, afterpárty s dj Saurusem, 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
ArchiMyšl: Noční architektonická prohlídka zámeckého návrší • sraz v piaristickém chrámu
tel. 727 878 444
Be Fashion - all music, dj Marvo, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
ArchiMyšl: Komentovaná prohlídka s arch. M. Štěpánem - prohlídka výstavy v regionálním muzeu a také piaristického chrámu
ArchiMyšl: Julius Mařák - jednodenní výstava k připomenutí výročí 120 let od umělcova úmrtí, od 16.00 s komentářem • Augustova tiskárna
ArchiMyšl: Pojďme si hrát na architekty - hravý workshop pro děti od 6 do 12 let vedený studenty architektury • zámecký pivovar
ArchiMyšl: Den otevřených dveří univerzitní knihovny • přístavba piaristické koleje
tel. 466 036 590
ArchiMyšl: Za příběhem zámku - stavebně historické prohlídky zámku, nutná rezervace předem • Státní zámek Litomyšl tel. 461 615 067
ArchiMyšl: Komentovaná projížďka po stavbách moderní architektury - cena 80 Kč • sraz u sochy Bedřicha Smetany
ArchiMyšl: Delight - představení objektu Karolíny Burešové a Kataríny Ambrosové, čerstvých absolventek FA VUT • zámecká zahrada
ArchiMyšl: Dvojvernisáž studentských prací - výstavy Míra abstraktnosti a Drobná architektura pro Litomyšl • zámecký pivovar
ArchiMyšl: Krátké inspirativní přednášky na téma architektura • zámecká jízdárna
tel. 777 100 897
ArchiMyšl: Na pivo s architekty • zámecká jízdárna
tel. 777 100 897
Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
ArchiMyšl: Afterpárty - hraje dj Leo • zámecká jízdárna
tel. 777 100 897
Funky Ride - house music, vstupné 90 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
ArchiMyšl: Jak architektura kostelů odráží víru lidí své doby • všech sedm litomyšlských kostelů bude otevřeno pro veřejnost
Litomyšlská entomologie a Fauna na poštovních známkách - komentovaná prohlídka s O. Pakostou • regionální muzeum
ArchiMyšl: Architektem kostela - výtvarná dílna / workshop pro děti • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
tel. 461 615 287
Goodwork - koncert pop gospelové kapely • kostel Povýšení sv. Kříže
tel. 461 612 263
Nejen o moderních dějinách - beseda s Jiřím Padevětem • městská knihovna - přednáškový sál
tel. 461 612 068
Zábavné dopoledne pro seniory - možnost vyzkoušet si aktivity, které jsou připravovány pro cílovou skupinu seniorů • denní stacionář
V. Vondruška: Vínem proti pohanství aneb staročeský Dekameron - divadelní představení, 230-280 Kč • Smetanův dům
tel. 605 147 812
Jak na alergie? - tělesný proces Access Consciousness vhodný pro alergické reakce • Centrum Spontanea
Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Podzim na talíři - červená řepa (inspirace) • rodinné centrum
tel. 607 605 720
Výměna praktiků Access Bars • Centrum Spontanea
tel. 605 147 812
Zázrak v Neratově - přednáška Josefa Suchára • kostel Povýšení sv. Kříže - fara
tel. 461 612 263
Léčivá pohádka - pro děti, které rády objevují svět zvuků se Zdeňkem Hladíkem • Centrum Spontanea
tel. 605 147 812
K-Pax, Svět podle Prota - abonentní divadelní představení, uvádí StageArtCz, zbylé vstupné 320 Kč • Smetanův dům
tel. 461 613 239
Zvukohraní - muzikoterapeutický koncert, večer plný laskavé hudby se Zdeňkem Hladíkem • Centrum Spontanea
tel. 605 147 812
Hm... - koncert a afterpárty s dj Wolfem, 150 Kč předprodej / 180 Kč na místě • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Latin & Dance Night - house music, dj Vojta Baranec, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Oslava VI. výročí litomyšlského piva - pivní putování, živá hudba, pivní gastronomie,... • Restaurace Veselka
tel. 776 887 719
Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská - divadelní zpracování naší nedávné minulosti, 200-390 Kč • Smetanův dům
O5 & Radeček + Jakub Děkan & band: Dobrý zprávy tour 2019 - 265 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music club Kotelna
Posvícenská zábava - k tanci a poslechu hraje Mix, 60 Kč • Kulturní dům Pohodlí
tel. 777 859 081
Golden Hits - oldies & milenium music, dj Pegas, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Podplukovník in memoriam MUDr. Miroslav Novák - přednáška Mgr. Oldřicha Pakosty • městská knihovna - přednáškový sál
Motani: Expedice Borneo - cestopisná přednáška s videoprojekcí, 120 Kč • Kino Sokol
tel. 461 612 505
Výklady karet - Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví
tel. 461 612 667
Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách - cestovatelská přednáška, 170 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě • Smetanův dům tel. 605 147 812
Hrajeme si na školu - vzdělávací cyklus pro předškolní děti • Základní škola U Školek
tel. 461 613 032
Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany
tel. 461 612 628
Missiva - ekologické produkty denní potřeby • Faltysovo knihkupectví
tel. 461 612 667
Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Knižní čtvrtek ve středu: Novinky z Velkého knižního čtvrtku • Na Sklípku
tel. 461 614 723
Podzim na talíři - dýně (inspirace) • rodinné centrum
tel. 607 605 720
KJČ: Vzpomínání babičky Elišky - vzpomínání spisovatelky Elišky Polanecké • restaurace Slunce - salonek
tel. 724 024 708
Maok: Světelné ornamenty - koncert hudebníka, improvizátora, multiinstrumentalisty, 300 Kč • piaristický chrám
tel. 605 147 812
Před tabulí - vyprávění a promítání obrázků o životě v indické škole v Biháru • Nový kostel
tel. 604 947 739
Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy - one women show Haliny Pawlowské, 300 Kč • Smetanův dům
tel. 461 613 239
Malířka Eva Mezerová - vernisáž výstavy spojená se křtem básnické sbírky • El lamíno café
tel. 733 522 488
Poetika + Lipo - koncert, afterpárty s dj Brofilem, 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519

18. 10. Pá 22.00
19. 10. So 9.00-14.00
9.30-12.00
13.00-19.00
14.00-16.00
21.00
22.00
20. 10. Ne 10.00-18.00
21. 10. Po 17.00
18.00
22. 10. Út 17.30
23. 10. St 19.00
19.00
24. 10. Čt 18.00
25. 10. Pá 20.00
22.00
26. 10. So 14.00
15.00
21.00
22.00
28. 10. Po 10.00
11.00
30. 10. St 8.00–16.00
19.00
31. 10. Čt 17.00-20.00
19.00
1. 11.
Pá 20.00
2. 11.
So 10.00
11.00
14.30
21.00
3. 11.
Ne 11.00
14.00
15.00
4. 11.
Po 16.00
17.00
5. 11.
Út 10.00-17.00
16.00
18.00
6. 11.
St 19.00

Disco mejdan - klasická diskotéka, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Den otevřených dveří - od 9.00 do 11.00 ukázka běžné výuky, od 11.00 komentované prohlídky školou • ZŠ U Školek
tel. 461 613 032
Zapleť se s uměním: Luminografie - výtvarná dílna, 30 Kč • dům U Rytířů
tel. 461 614 765
Psychoterapeutická První pomoc - kurz s Davidem Bulvou • Faltysovo knihkupectví
tel. 461 612 667
Mezinárodní den archeologie - v dětské herně RML bude připraven program pro „malé archeology“ • regionální muzeum tel. 461 615 287
Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Houseland - house music, dj Mylo Glenn & guests, vstupné 130 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Access Bars - celodenní kurz s Lenkou Svobodovou • Centrum Spontanea
tel. 605 147 812
Listopad 1989 a co mu předcházelo - přednáška Martina Mejstříka • městská knihovna - přednáškový sál
tel. 461 612 068
Klub zdraví • rodinné centrum
tel. 607 605 720
Missiva - ekologické produkty denní potřeby • Faltysovo knihkupectví
tel. 461 612 667
Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
571. LHV: The MUH Trio - koncert v rámci Litomyšlských hudebních večerů, 250 Kč • Smetanův dům
tel. 461 613 239
Meditace s Křišťálovými mísami • Centrum Spontanea
tel. 605 147 812
Hudba Praha Band - koncert, vstupné 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
STPN in the Mix - dance & club music, dj STPN, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Litomyšlská entomologie a Fauna na poštovních známkách - prohlídka výstav s autorem O. Pakostou • regionální muzeum
tel. 605 147 812
MUDr. Tomáš Lebenhart - přednáška na téma Homeopatie, autopatie, psychosomatika..., 290 Kč • zámecký pivovar
Dance párty - dj Magdida, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Československá Halloween párty - CZ/SK music, dj Karel Beneš, 70 Kč • Dance Club U Kolji
tel. 733 104 752
Jízda za TGM - dd 10.00 pietní akt u památníku před sokolovnou v Litomyšli, po té ve Vlčkově před bustou T. G. Masaryka
tel. 777 841 860
Halloweenský Brunch - neomezená konzumace z rautového stolu, nutná rezervace předem • Hotel Aplaus
tel. 461 614 900
Podzimní prázdniny v SVČ - celodenní program pro děti „Zábava s kapkou vody“, poplatek 190 Kč • SVČ Litomyšl
tel. 461 615 270
Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Večer s galerií: Viktorie Černíková - koncert mladé zpěvačky a akustické kytary, vstupné 20/40 Kč • dům U Rytířů
tel. 461 614 765
Koncert J. Vágnera, M. Gemrotové, kapely Klasix a sboru Lilium - vstupné 250 - 320 Kč • Smetanův dům
tel. 461 613 239
Urban Robot + Concrete Safari - koncert, afterpárty, 100 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Stravou proti zánětu - přednáška MUDr. Davida Freje, 120 Kč • zámecký pivovar
tel. 461 612 667
Hubertova jízda: Memoriál Miloše Glänznera - průvod Smetanovým nám., soutěže a program na Suchém rybníku tel. 461 614 900
Co je základ života? - přednáška PhDr. Marty Foučkové, 120 Kč • zámecký pivovar
tel. 461 612 667
Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Partnerské vztahy - přednáška Doc. PhDr. Dr. phil. Laury Janáčkové Csc., 120 Kč • zámecký pivovar
tel. 461 612 667
Zahájení Mezinárodního festivalu outdoorových filmů - festival zahájí K. Plíhalová, následují 3 bloky promítání, 50 Kč • MC Kotelna
Čiperkové - dětská kapela, přijďte si zazpívat, zatancovat, zablbnout a taky se vyfotit, 160 Kč • Smetanův dům
tel. 461 613 239
Mezinárodní festival outdoorových filmů - 2. den - 3 bloky promítání, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Rok 1989 v Litomyšli - beseda s PhDr. Martinem Boštíkem • Městská knihovna - přednáškový sál
tel. 461 612 068
Lampióny z kulatých krabiček od sýra - tvoření • rodinné centrum
tel. 607 605 720
Mezinárodní festival outdoorových filmů - 3. den - 3 bloky promítání, 50 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519
Litomyšlské fórum: Třicet let svobody - netočíme se v kruhu? - beseda s M. Vašáryovou, P. Pavlem a P. Kolářem • zámecký pivovar
Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna
tel. 776 278 519

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

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

Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
KINO SOKOL DOSPĚLÝM
Út, St 1., 2. 10.
Národní třída - film ČR/Německo, drama, 95 min, 130 Kč
Čt 3. 10.
Jiří Suchý: Lehce s životem se prát - film ČR, dokumentární, 95 min, 120 Kč
Pá, So 4., 5. 10.
AD Astra - film USA/Brazílie, sci-fi/thriller/drama/dobrodružný, 125 min, titulky, 130 Kč
Ne 6. 10.
Deštivý den v New Yorku - film USA, komedie/romantický, 95 min, titulky, 110 Kč
Út 8. 10.
Přes prsty - film ČR, komedie/sportovní, 100 min, 130 Kč
St 9. 10.
Metallica & San Francisco Symphony: S&M2 - hudební film USA, záznam koncertu, 150 min, 200 Kč
Čt, Pá 10., 11. 10.
Nabarvené ptáče - film ČR/SR/Ukrajina, drama, 170 min, 120 Kč
So, Ne 12., 13. 10.
Joker - film USA, krimi/drama/thriller, 125 min, 130 Kč
Po 14.10. od 19.00
Motani: Expedice Borneo - cestopisná přednáška, 90 min, 120 Kč
Út, St 15., 16. 10.
Stehlík - film USA, drama, 150 min, titulky, 130 Kč
Čt 17.10.
FK: Narušitel systému - film Německo, drama, 120 min, titulky, 110 Kč
Národní třída - film ČR/Německo, drama, 95 min, 120 Kč
Pá 18.10
Blíženec - film USA, akční/drama, 120 min, titulky, 130 Kč
So, Ne 19., 20. 10.
Út 22.10. od 17.00
Promítání pro seniory: Teroristka - film ČR, komedie/drama, 95 min, 60 Kč
Út 22.10.
Aquarela - film VB/Německo, dokumentární, 90 min, titulky, 100 Kč
Staříci - film ČR/SR, drama/roadmovie, 90 min, 120 Kč
St, Čt 23., 24. 10.
Pá, So 25., 26. 10.
Zombieland 2: Rána jistoty - film USA, akční/komedie/horor, 100 min, titulky, 120 Kč
Pražské orgie - film ČR, drama/erotický, 115 min, 120 Kč
Ne 27. 10.
Út, St, Čt 29., 30., 31. 10. Poslední aristokratka - film ČR, komedie, 110 min, 130 Kč
Pá, So, Ne 1., 2., 3. 11. Terminátor: Temný osud - film USA, akční/sci-fi, 120 min, titulky, 130 Kč
KINO SOKOL DĚTEM
Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 5. 10.
Toy Story 4: Příběh hraček ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný, 100 min, 130 Kč
Ne 6. 10.
Toy Story 4: Příběh hraček - film USA, animovaný/dobrodružný, 100 min, 100 Kč
So, Ne 12., 13. 10.
Princ Krasoň - film Kanada, animovaný/rodinný/komedie/muzikál, 90 min, 110 Kč
Zloba: Královna všeho zlého ve 3D - film USA/VB, fantasy/akční/romantický/rodinný, 90 min, 140 Kč
So 19. 10.
Ne 20. 10.
Zloba: Královna všeho zlého - film USA/VB, fantasy/akční/romantický/rodinný, 90 min, 120 Kč
Po 21. 10. od 9.30
Kropáček má angínu - pásmo pohádek, 75 min, 30 Kč
So 26. 10.
Sněžný kluk ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 100 min, 140 Kč
Ne 27. 10.
Sněžný kluk - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 100 min, 120 Kč
So 2. 11.
Angry Birds ve filmu 2 ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 100 min, 130 Kč
Ne 3. 11.
Angry Birds ve filmu 2 - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 100 min, 100 Kč

VÍCEDENNÍ AKCE
do 9. 11.
od 1. 10. do 31. 10.
od 4. 10. do 6. 10.
od 12. 10. do 13. 10.
od 18. 10. do 20. 10.
od 24. 10. do 27. 10.
od 26. 10. do 31. 3.
od 2. 11. do 3. 11.
od 3. 11. do 5. 11.

Sobotní farmářské trhy - info na tel. 775 653 315 • Toulovcovo náměstí • soboty 8.00-11.30
Litomyšlení - rodinný program vás provede zámeckým návrším, pracovní listy k vyzvednuti v chrámu, v zámeckém IC, muzeu • So, Ne a svátky 10-16
ArchiMyšl 2019 - program při příležitosti Světového dne architektury, prohlídky a projížďky, besedy nejen s architekty, výstavy • Různá místa v Litomyšli
Hojení vnitřního dítěte - rituál s Tamarou Melissou • Centrum Spontanea
Kachní a králičí hody • Hotel Zlatá Hvězda
Dny české zvěřiny • Hotel Aplaus • 11.00
Zimní dětská herna - volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
Astrovíkend - esoterický festival - porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • zámecký pivovar • So 9-18, Ne 10-17
Mezinárodní festival outdoorových filmů - soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů • Music Club Kotelna • 16.00

VÝSTAVY
do 28. 10.
do 27. 10.
do 31. 12.
do 31. 10.
do 12. 10.
do 24. 11.
do 24. 11.
do 23. 11.
do 31. 3.
do 17. 11.
od 1. 10. do 31. 10.
od 5. 10. do 3. 11.
od 11. 10. do 18. 10.
od 12. 10. do 13. 10.
od 19. 10. do 31. 1.
od 1. 11. do 18. 11.

Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit • rodný byt Bedřicha Smetany • So-Ne 9-12 a 13-17
Prolínání - výstava • White Gallery • So-Ne 13-17
Daniel Pešta: ExCitace - výstava v kryptě • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So-Ne 10-16
Ze Žďárce až na Antarktidu - výstava fotografií Ing. Markéty Pokorné, Ph.D. • Bobo Cafe • Po-Pá 8.30-19, So 9-19, Ne 10-19
Alena Pazderová: Obrazy - výstava • El lamíno café • Po-Pá 11-18, So-Ne 10-18
Litomyšlská entomologie - velká výstava věnovaná litomyšlské entomologii • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
Fauna na poštovních známkách - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
8. Sympozium Litomyšl CZE/CH - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Pá, Ne 12-17 a So 10-17
Výstava obrazů, keramiky a soch - výstava výtvarnice Jany Krausové a kamenosochařů Jitky a Marcela Stoklasových • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia
Výtvarná Litomyšl ´19 - tradiční výstava, nazývaná též Salon • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
Andělé na návrší - expozice sakrálního umění pod klenbou barokní památky • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So, Ne a svátky 10-16
Atelier Štěpán / Doteky - výstava o architektuře • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
Podzim k nakousnutí - výstava spojená s prodejem rostlin, ochutnávka plodů v sobotu a neděli, aj. • Zahradní centrum - Školky Litomyšl • denně 8-17
Podzimní Kreativ Litomyšl • zámecké návrší • So 9.00-18.00, Ne 9.00-17.00
Malířka Eva Mezerová - výstava • El lamíno café • Po-Pá 11-18, So-Ne 10-18
Než přišla svoboda - putovní výstava, která ukazuje situaci v různých oblastech života před rokem 1989 • Smetanovo náměstí • neomezeně

KAM ZA SPORTEM
2. 10.

St

5. 10.

So

6. 10.

Ne

11. 10.
12. 10.

Pá
So

13. 10.

Ne

18. 10.
19. 10.

Pá
So

20. 10.

Ne

26. 10.
27. 10.

So
Ne

1. 11.
2. 11.

Pá
So

3. 11.

Ne

7-8, 15-20
18.30
10.00 a 11.45
10.15
14.00
9.00
9.30 a 11.15
11.00
12.00
16.00
15.00
9.00 a 10.45
9.30 a 11.15
9.00
10.00 a 11.45
12.00
20.00
10.15
12.35
18.00
9.00
17.00
17.00
9.30 a 11.15
10.00
12.00
17.00
15.00
10.15
14.00
15.00
17.00

Plavecká soutěž měst - 28. ročník, 100 m volným způsobem na čas bez startovního skoku za body pro Litomyšl, zdarma • Městský bazén
Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko - mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BSK Jičín - VP minižactva U12 • Sportovní hala Jiskra
Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. MFK Chrudim B - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. SK Spartak Slatiňany - utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. BK Příbor - 2. liga žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Pardubičky - utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Královští Sokoli - liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
Lední hokej: HC Litomyšl vs. HCM Warriors Brno - mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • krytý zimní stadion
Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FBC Letohrad Orel Orlice - divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
Lední hokej: HC Litomyšl vs. VHK Robe Vsetín - mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • krytý zimní stadion
Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Tesla Pardubice - NRS juniorů U19 • Sportovní hala Jiskra
Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SKP Slovan Moravská Třebová - utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Černá hora
Fotbal: Turnaj krajské soutěže starších a mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jiskra Havl. Brod - VP minižactva U11 • Sportovní hala Jiskra
Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Mladí Draci Šumperk - mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • krytý zimní stadion
Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FBK Piráti Sokol Chrudim - divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Česká Třebová - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. FK Česká Třebová - utkání krajského přeboru dorostu • hřiště v Dolním Újezdu
Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Basket Nymburk - 2. liga žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
Fotbal: Turnaj krajské soutěže starších a mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Basket Poděbrady - 2. liga žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová - mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FO TJ Lanškroun - utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice - liga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
Lední hokej: HC Litomyšl vs. AZ Residomo Havířov - mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • krytý zimní stadion
Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř - mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
Lední hokej: HC Litomyšl vs. HCM Warriors Brno - mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • krytý zimní stadion
Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK FK Horní Ředice - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. FO TJ Lanškroun - utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice - liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová - mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion

SPORT, CVIČENÍ
Městský bazén, tel.: 461 315 011
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)

Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
www.sportcentrum-litomysl.cz
Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Saunařská sezóna bude zahájena 2. října. Otevírací doba:

• Po 16.00-21.30, Čt 16.00-22.30 bez omezení
• Út 15.30-21.00 ženy
• St, Pá 15.00-17.30 muži, 17.30-22.00 bez omezení
• So zavřeno • Ne 15.30-21.00 bez omezení
www.areal-sokolovna.cz

SPORT, CVIČENÍ
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
Rodinné centrum, tel.: 721 344 217
• Čt 16.30-17.30 Rehabilitační cvičení s prvky jógy
Více info na tel. 721 344 217.
ZUŠ - budova "TUNEL", tel.: 461 612 195
Kurz orientálního tance s Adrienou Morávkovou
Od 9. 9. do 23. 12. každé pondělí od 19.00
Více info na tel. 728 684 634 www.amor-orient.com

Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
• Út 9.00-12.00 Muzikohrátky s prťátky pro děti od 6 měsíců
do 2 let s Alžbětou Jasanskou Melkusovou
(www.zemezneni.webnode.cz)
• Po 7., 14. a 21. 10. vždy od 18.00 do 19.15
Prožitkové bubnování s Pavlem Jasanským pro zažátečníky
a mírně pokročilé (www.zemezneni.webnode.cz)
• St 9. 10. a Út 22. 10. od 19.00 do 20.30 Spontánní tanec volný pohyb na hudbu
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

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE
LITOMYŠL
SVITAVY

viz kalendář akcí
4. 10. 19.00
13. 10. 18.00
31. 10. 18.00
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 8. 10. 19.00
12. 10. 14.00
POLIČKA
do 5. 11.
12. 10. 20.00
5. – 26. 10.
VYSOKÉ MÝTO
26. 10.

viz kalendář akcí
8. – 12. 10.
3. – 6. 10.
5. 10.
20. 10.
12. 10.
26. 10.
11. – 13. 10.

DOLNÍ ÚJEZD
OLDŘIŠ
POLIČKA
SEBRANICE

viz kalendář akcí
5. 10. 17.00
12. 10. 19.00
19. 10. 20.00
12. 10. 14.00
25. – 26. 10.
4. 10. 18.00
5. 10. 10-15
16. 10. 15-19
18. 10. 9.00
26. – 27. 10.

více na www.regionsm.cz

Chorus Carolinus – 190. výročí úmrtí bysterského rodáka P. Fr. Mensiho, do 15 let zdarma / ostatní 50 Kč • kostel sv. Jana Křtitele
Na správné adrese – divadelní představení, vystoupí DS Nahoď Vranová, předprodeji v IC 60 Kč / na místě 70 Kč • sokolovna
Posvícenská zábava – hraje kapela Rotoped, vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno • sokolovna
Drakiáda – na kopci za školkou, s opékáním špekáčků
Svojanovské stíny – noční prohlídky protkané tajemnými příběhy z minulosti hradu
Cesta na sever – cestovatelská beseda, vstupné dobrovolné • přísálí kulturního domu
Bramborová sobota na Mikšíkově statku v Trstěnici – ochutnávka jídel z brambor, vaření povidel, aj., vstup volný
Kurz výroba ošatek ze slámy – vede Lenka Kmošková, objednávky na tel. 604 590 474 • Světnice č.p.8
Expedice Borneo, z krvavého Thajska do zeleného pekla – cestovatelský večer, vstupné 60 Kč • kulturní dům
Podzimní výstava – včelí produkty, kosmetika, medové perníky, vánoční ozdoby, aj. • kulturní dům • So 10-18, Ne 8-17

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

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

více na www.ceskainspirace.cz

Jazz jde městem / Jazz Goes to Town – mezinárodní jazzový festival představuje tuzemské i zahraniční umělce
XX. ročník přehlídky Divadlo jednoho herce – program na www.divadlocheb.cz
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál – ukončení letní turistické sezóny • Masarykovo náměstí
Běh pro zvon – IV. ročník běžeckého závodu, jehož letošním tématem je svoboda, o kterou je stále potřeba bojovat a usilovat
Michal Ambrož a Hudba Praha • Divadelní klub
Výlov Štěpnického rybníka – výlov rybníka z hráze Na Baště, prodej živých ryb a rybích specialit, občerstvení
Výlov rybníka Rožmberk – s prodejem ryb a rybích specialit, doprovodný program • trh na náměstí v Třeboni

KRAJ SMETANY A MARTINŮ
LITOMYŠL
BYSTRÉ

více na www.ceskomoravskepomezi.cz

Štefan Margita a Moravské klavírní trio – vstupné 500 Kč, předprodej ve Fabrice a online www. kultura-svitavy.cz • Fabrika
Robert Fulghum ve Svitavách! – scénické čtení, které představí děj knihy Opravář osudů 2, vstup 100 Kč • Ottendorferův dům
Byli jsme při tom – literárně-hudební večer s Jiřím Dědečkem a Terezou Brdečkovou • klub Tyjátr
Hodina duchů – vstup 200 Kč, hrají: P. Mourková, B. Slezáček, E. Decastelo a další • kinosál muzea
Ani s amputovanou nohou život nekončí, Pastýřka oslaví 10. výročí – sraz na ulici Dvorní pod bývalou sjezdovkou
72. Umělecký Salon v Poličce - Za hranicí okamžiku – malby M. Kolářové a M. Šmída • sály Městské galerie v radnici
Michal Ambrož a Hudba Praha • Divadelní klub
Zákrejsova Polička – devátý ročník nesoutěžní přehlídky divadelních ochotnických souborů • Tylův dům
9. Bubenický festival Vysoké Mýto – tradiční bubenický festival s mezinárodní účastí, www.bubenickyfestival.cz • M-klub

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

LITOMYŠL
HRADEC KRÁLOVÉ
CHEB
JINDŘICHŮV HRADEC
KUTNÁ HORA
POLIČKA
TELČ
TŘEBOŇ

• 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/spinning.html
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 dívky

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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-17.00 So 9.00-12.00
Informační centrum na zámku otevřeno:
So-Ne 9.00-16.00
Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketmaster, TicketLive, Ticketstream, Ticketportal
a Colosseum. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek Regiojet. Internet, kopírování, tisk, skenování pro veřejnost.
Nově v nabídce: Stolní kalendáře Litomyšl 2020
aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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Koncert Zdeňka Hladíka a hudebně
pohádkový workshop pro děti
Koncert hudebních nástrojů s muzikoterapeutickým zvukem je pro někoho zvukovou
lázní, pro jiné pouhou relaxací, ale mnohé
posluchače přivede až do meditačních stavů.
Koncerty, které vychází z učení starých indických rág jsou vždy hlubokým vnitřním zážitkem.
Můžete se těšít na zvuk sitáru, surbaharu (basový sitár), hang drumů, thereminu, zvukovou
lázeň Tubular Bells a mnoha dalších laskavých
hudebních instrumenů Po koncertě je možno
zůstat na krátký workshop a dozvědět se
o zvuku a jeho síle něco navíc.

Koncertu bude předcházet hudebně-pohádkový workshop pro děti Léčivá pohádka – pořadem provází opět Zdeněk Hladík. Každý
z interaktivních workshopů Zdeňka Hladíka využívá muzikoterapeutických prvků, kouzelných
zvuků, neobvyklých hudebních nástrojů a je
navíc spjat s pohádkovým příběhem. Pojďme
tedy společně vyléčit zakletou princeznu a přitom se jakoby mimochodem seznámit s etnickými hudebními nástroji celého světa. Obě
akce se uskuteční 11. října v Centru Spontanea
v Litomyšli. Další informace na milam28@
seznam.cz
Zdeněk Hladík

Nahlédněte do života
v chudé indické škole
Náš let přistál 15. února na letišti Nové Dillí
v ranních hodinách. Po marném hledání vybraného hotelu, kdy se všichni od taxikáře přes řidiče rikši i kolemjdoucích dušovali, že vědí, který
hotel máme na mysli, a znají přesně, kde je, aby
nás mohli doprovodit, jsme hledání vzdali. Vybrali jsme hotel, který svou fasádou hned nebudil nedůvěru. Volba Station View Hotel byla
dobrá. Navíc jsme sázeli na to, že když je přes
ulici vlakové nádraží New Delhi, tak nemůžeme
zabloudit a vždy se sem lehce vrátíme. Tak to
byl omyl…
Z mého indického deníku
Před tabulí
Stát Bihár je jedním z nejchudších států Indie,
místy je tu až padesátiprocentní negramotnost.
Sem nejezdí ani Indové z jiných částí země,
natož abyste tu narazili na bílého cestovatele.
Žádné přírodní krásy, žádné památky, jen chudý
kraj. Ale žijí tu skvělí nádherní lidé. Čeští křesťané tu uprostřed polí postavili školu a já měla
na jaře tohoto roku to štěstí s místními dva mě-

síce žít takříkajíc na jednom dvoře, učit jejich
děti a dělat ve škole, co bylo zrovna potřeba.
Pokud chcete nahlédnout do života indické
školy, přijměte pozvání na vyprávění a obrázky
do litomyšlského Nového kostela ve čtvrtek 17.
října v 18.00 hod. A pokud vhodíte něco do kasičky jako dobrovolné vstupné, pošleme obnos
přímo do naší bihárské školy. Jana Macková

Jazzový večer Tria MUH
– Magris – Uhlíř – Helešic
Srdečně vás zveme na jazzový koncert Tria
MUH, který se bude konat ve středu 23. října
2019 v 19 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli
v rámci Litomyšlských hudebních večerů. Program bude složený ze známých jazzových standardů a originálních skladeb Roberta Magrise
a Františka Uhlíře. Trio tvoří vynikající italský pianista Roberto Magris, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů František Uhlíř a česká
bubenická legenda Jaromír Helešic.
Roberto Magris narozen v Terstu (Itálie), kde
začal v 70. letech minulého století svoji kariéru
jazzového pianisty. Od té doby Roberto Magris
nahrál 27 alb a koncertoval v 41 zemích (Evropa,
Amerika, Asie, Afrika, Austrálie). Účinkoval na
jazzových festivalech a v jazzových klubech po
celém světě. V letech 1998 a 2002 byl Roberto
Magris hudebním ředitelem „Euro Plane
Orchestra“ v Terstu. Od roku 2006 se jeho hudební aktivity přesunují do USA, kde se stal hudebním ředitelem a prominentním hudebníkem
„JMood Records“, jazzového vydavatelství
v Kansas City. František Uhlíř je absolvent kon-

zervatoře v Brně. Dlouhá léta byl členem skupiny SHQ Karla Velebného, Baroque Jazz Q
a skupin pianisty E. Viklického. V roce 1987 založil vlastní skupinu „FUT – František Uhlíř
Team.“ Rejstřík jeho četných aktivit zahrnuje
i spolupráci s různými mezinárodními skupinami a sólisty (East- West Connection, Czech –
Norwegian Band, Europlane Orchestra, D.Weckl,
B.Moses, P.Woods, S.Costanzo, J.Newman
a další). Účinkoval na mnoha koncertech a festivalech u nás a v zahraničí (např. v USA, Japonsku, Izraeli, Kanadě...)
Jaromír Helešic působil v různých jazzových formacích (Jazz Half Sextet, Jazz Nova) než zakotvil
ve skupině kontrabasisty L.Hulana Jazz Sanatorium.V 70. letech se stal Jaromír Helešic jedním
z nejlepších a nejžádanějších hráčů na bicí nástroje u nás (Impuls, Energit L.Andršta, Jazz
Q M. Kratochvíla, Pražský Big Band, Milan Svoboda Q, R.Dašek Trio). Jaromír Helešic vystupoval s různými hudebními projekty po celé
Evropě, v USA a v Indii.
Jiřina Macháčková

Jak se Husákovi
zdálo, že je Věra
Čáslavská
Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na divadelní představení „Jak se Husákovi zdálo, že je
Věra Čáslavská“, které se koná ve Smetanově
domě dne 12. října 2019 od 19.00 hod. Předprodej vstupenek v Informačním centru Litomyšl.
Anotace k divadelnímu představení:
Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva protipóly
jednoho období. Anoda a Katoda. Není lepší zadání pro grotesky. Není lepší východisko pro
klauny. Originální zpracování naší nedávné minulosti. Gustav Husák jako komik. Nejpomalejší
komik na světě. Tak dlouho ve funkci, až je
směšný i sám sobě. Nehrozí to i dnes? Komunista versus gymnastka. To tady ještě nebylo.
Anebo bylo? Hrají: Tomáš Matonoha, Tomáš Měcháček, režie: Luboš Balák.
Rudolf Kosina

Zábavné dopoledne
pro seniory
Už po jedenácté pořádá v druhém říjnovém
týdnu Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ČR akci s názvem Týden sociálních služeb.
Obecně prospěšná společnost Ruka pro život,
která seniorům a lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchou autistického spektra poskytuje sociální službu
denní stacionář, se i v letošním roce k této akci
připojí. Rádi vás přivítáme v úterý 8. 10. 2019 od
10 do 12 hodin v prostorách Denního stacionáře
v Litomyšli na adrese J. E. Purkyně 1150, kde si
můžete vyzkoušet aktivity, které připravujeme
pro cílovou skupinu seniorů. Přijďte si zkusit doplnit jednoduché kvízy na trénování paměti
nebo si vyrobit malý dárkový předmět. Budete
tak mít možnost blíže poznat naši práci při pracovně – terapeutických aktivitách.
Velmi se na vás těšíme!
Ria Slušná,
vedoucí Denního stacionáře Litomyšl

Mezinárodní den
archeologie
Přijďte 19. října 2019 společně s archeology Regionálního muzea v Litomyšli oslavit Mezinárodní den archeologie. V dětské herně RML
bude od 14.00 do 16.00 hodin připravený program pro „malé archeology“. Děti si mohou vyzkoušet odkrývání nálezů a jejich dokumentaci,
zahrát si archeologické pexeso nebo se pokusit
správně časově zařadit archeologické nálezy.
Vstup zdarma!
Jana Němcová
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Maok – Světelné ornamenty
Srdečně zveme na koncert Světelné ornamenty
hudebníka Maoka, který se uskuteční 17. října
v piaristickém chrámu Nalezení svatého Kříže
v Litomyšli.
Maok je hudebník, improvizátor, multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel, ale hlavně člověk,
jehož životní součástí a nejvýraznější složkou
sebevyjádření je hudba.

Jeho hudba uzdravuje a inspiruje. Hraje na koncertech, dělá muzikoterapie, skládá hudbu k divadelním představením, tanečním inscenacím,
ilustracím a filmům. Hudbu dělá pro hudbu,
která jde přímo ze srdce a kterou nechává svobodně plynout, ať je jakákoliv. Hraje také svým
způsobem slovenskou lidovou hudbu.
Jeho jedinečný styl je ve snivých, až mysticky la-

Beseda Jiřího Kolbaby:
Fotograf na cestách – splněný sen
15. října vystoupí ve Smetanově domě Jiří Kolbaba se svojí besedou : Fotograf na cestách –
splněný sen. Pořad, během kterého se cestovatel snaží předat svým divákům co nejvíce inspirací i strategických informací pro vlastní
cestování. Pořady Jiřího Kolbaby akcentují tradičně prvky svobody, otevřenosti, tolerance,
ochrany fauny a flory celé planety.
V tomto nestandardním pořadu představí cestovatel množství snímků přírody, lidských tváří,
zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety. Exotický výlet objasní specifika některých
oblastí, přiblíží subjektivní pocity autora při snímání fotografií a přirozeně motivuje diváky k jejich vlastním cestovatelským projektům
a fotografování. Večer plný inspirací mimo jiné
objasní mechanizmy globálního cestování a zásady kompoziční tvorby.
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Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý
rok na expedice a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový a obrazový
materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů. V Česku i zahraničí
organizuje tématické fotovýstavy o krásách
světa.Zajímavou formou zaznamenává detaily
přírodních struktur a exotické tváře domorodců.
Populární jsou zejména cestovatelovy besedy
a diashow, stejně jako častá vystoupení v elektronických médiích. Známý je jeho mnohaletý
pořad na Rádiu Impuls. V celosvětové kampani
Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do elitní
skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem Českého klubu cestovatelů. ( www.theworld.cz ) Předprodej vstupenek v Informačním
centru Litomyšl tel. 461 612 161.
Mila Bohunická

děných skladbách lehko rozpoznatelný i bez
toho, že byste znali konkrétní skladbu. Je vyhledávaným a pravidelným hostem na meditačních akcích pořádaných známými českými či
slovenskými duchovními. Sám o své hudbě říká:
„Hudba je pro mne vyjádřením svobody a lásky.
Vyjádřením úžasu z tvořivého okamžiku, kdy
vzniká krása, která nás může uchvátit a zavést
nás do barevného a neustále měnícího se světa
naší Duše anebo v nás může zastavit jakýkoliv
pohyb a my se můžeme rozpustit v jediném
bodě, v plnosti prázdna, které je zároveň zornicí
našeho oka. Anebo nás může zavést do pulzující extáze planoucího Srdce anebo nás může
provést cestou tance a pohybu, kde splyneme
se svým tělem v našich vnitřních rytmech.
Anebo si jen tak příjemně pospíme.
(www.maok.sk) Předprodej vstupenek: Informační centrum Litomyšl.
Mila Bohunická

Výstava malířky
Evy Mezerové
v El lamíno café
Galerie de Lara vás srdečně zve do El lamíno
café (kočárovna zámku) na výstavu „Krajina
těla“ litomyšlské malířky Evy Mezerové. Zahájení proběhne 18. 10. v 18,00 hod. a výstava potrvá do 31. 1. 2020.
Eva Mezerová je nejen malířka, ale i básnířka
a vernisáž bude spojena se křtem autorčiny
stejnojmenné básnické sbírky. Eva Zoubková

POZVÁNKY

Hrajeme si na školu – pátý ročník
Školní rok je pro budoucí prvňáčky ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen
povídají. Přesto je toto téma už teď aktuální.
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním
životním mezníkem a vy, rodiče, máte možnost
svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním
se připravit na to, co vás od září čeká.
Uvědomujeme si, že systematická příprava hrou
na školu je pro děti důležitá, stejně významný
je i čas strávený s budoucími spolužáky, společné prožívání prvních malých úspěchů a veselých zážitků.
Zveme vás spolu s vašimi dětmi na společná
setkání, jejichž cílem je nastínit dětem hravou
formou školní práci, rozvíjet jejich schopnosti
a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí
školní výuky.
Každé setkání má svoji strukturu, budou se zde
střídat činnosti rozvíjející:
• jemnou motoriku, grafomotoriku (uvolnění
ruky, příprava na psaní)

• řeč a myšlení
• sluchové vnímání a paměť
• zrakové vnímání
• prostorovou pravolevou orientaci
• matematické představy
• orientaci v čase
Program „Hrajeme si na školu“ určený předškolákům a jejich rodičům pořádáme již pátým
rokem a těší se veliké oblibě. Pokud máte
zájem, aby se vaše dítě tohoto přípravného „minikurzu“ zúčastnilo, napište na e-mailovou
adresu reditel@skoluskol.cz, případně volejte
na tel. číslo 737 560 432.
Setkání jsou určena pro všechny děti, které se
chystají od září 2020 do školy. Těšíme se na vás
v učebnách 1. stupně ZŠ U Školek Litomyšl.
Termíny setkání:
16.10. 2019, 13.11. 2019, 11.12. 2019, 15.1. 2020,
19.2. 2020, 18.3.2020 – vždy od 16 do 17 hodin
Za pedagogy ZŠ U Školek
A. Stejskalová a V. Řeháková

Pozvánka na Den otevřené výuky
a prohlídku nových učeben
V dnešní době jsou na trhu práce vyžadovány
především jazykové znalosti a dovednost pracovat s výpočetní technikou. Přejeme si, aby
naši absolventi našli v životě uplatnění, proto
vzdělávání směřujeme právě na tyto oblasti.
Základní škola U Školek otevřela na počátku tohoto školního roku několik nových odborných
učeben s nadstandardním technickým vybavením – konkrétně jazykovou učebnu, učebnu digitálních technologií, televizní studio
a interaktivní sál, který najde široké uplatnění.
V rámci výzvy z IROP se také podařilo zrekonstruovat cvičnou kuchyňku. Celkem stála celá
přístavba se zařízením cca 25 milionů korun.
Žáci zde mohou pracovat se špičkovým vybavením, učitelé využívat moderní technologie

a metody. Věříme, že výuka bude všechny bavit
a to se projeví i na výsledcích, absolventi budou
vycházet ještě lépe připraveni do života, než
tomu bylo do nynějška.
Zajímalo by vás, jak učebny vypadají a čím jsou
vybavené? Veřejnosti plánujeme školu otevřít
v sobotu 19. října 2019. Nejprve bude od 9 do 11
hodin probíhat výuka v běžných třídách, aby si
mohl každý zájemce z řad rodičů či veřejnosti
udělat obrázek o tom, jakým způsobem se ve
škole pracuje. Poté se můžete v časech od 11 do
14 hodin zúčastnit komentovaných prohlídek
celé školy, včetně praktických ukázek vybavení
nových prostor.
Máte-li chuť nás navštívit, budete srdečně vítáni!
Za ZŠ U Školek Miroslava Jirečková

23 faktorů dlouhověkosti – podle studií
na nejdéle žijících populacích světa
Klub zdraví v Litomyšli vás zve na zajímavou
a inspirativní přednášku s diskuzí, která bude
také doplněna ochutnávkou zdravých a chutných pokrmů. Dovolte mi ale nejprve malé
ohlédnutí – v září jsme na Klubu zdraví přivítali
paní Janu Konečnou, která nám v interaktivní
kuchařské show připravila asi 8 zdravých pokrmů různých druhů. Všichni návštěvníci si připravené pokrmy ochutnali a podle jejich
vyjádření byli velmi osloveni jejich kvalitou
i chutí. Pro doplnění a rozvinutí tématu byly
také k dispozici pro všechny návštěvníky recepty a literatura.
Na říjen jsme pro vás připravili přednášku, která
se zabývá délkou a kvalitou života člověka.
Chcete žít dlouhý život? Co ale s dlouhým životem, když plno lidí v závěru svého života jen
přežívá někde na přístrojích či je trápí bolesti
a berou plno léků? Existuje nějaký způsob jak
žít relativně dlouho a to při dobré kvalitě života?
Na tyto a podobné otázky uslyšíte odpověď na
říjnovém klubu zdraví. Teorií je dnes všude dost,
nechme se však poučit těmi, kteří žijí v souladu
s přírodou a podle zdravého životního stylu

a mají výsledky. V přednášce zazní studie a výzkumy, které zkoumaly různé národy a skupiny
obyvatel, jejichž zdraví a kvalita života mohou
inspirovat i vás.
Přednášet bude pan Roman Uhrin, ředitel EPIcentra zdraví EDEN, odborný poradce životního
stylu (www.czeden.cz).
Kde: Rodinné centrum Litomyšl, Toulovcovo náměstí 1163
Kdy: v pondělí 21. října v 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!
Za tým organizátorů Čestmír Šťovíček

Zimní dětská
herna v muzeu
Od 26. října 2019
Oblíbená dětská herna bude opět otevřena.
Nemůžete v zimě na hřiště? Nevadí, přijďte si
pohrát k nám. Volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu. Těšíme se na Vás.
Renata Kmošková

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
Co je třeba k zahájení výstavby rodinného domu?
více na www.consultvk.cz
Výběr z naší nabídky:
SVITAVY – prodej užívacích práv k družst. bytu 1+1
bytového domu s výtahem po revitalizaci. Okrajová
část sídliště Felberova se zajištěnou obč. vybaveností. Možný převod do os. vlastnictví dle stanov BD.
Č. 1491
Cena: 1 100 000 Kč
ÚSTÍ NAD ORLICÍ (Hylváty) – prodej užívacích práv
k družst. bytu 1+1 s lodžií ve III. NP, v bytovém domě
z r. 1994. Klidná lokalita se zajištěnou obč. vybaveností a pohodlnou dostupností do centra. Možný
převod do vlastnictví.
Č. 1484
Cena: 1 070 000 Kč
LANŠKROUN – prodej užívacích práv k družst. bytu
2
3+1 (91 m ) ve III.NP se 2 balkóny v byt. domě
z r. 2003. Krásné a příjemné bydlení. Výhodná poloha v blízkosti centra, obč. vybavenosti a přírody.
K nastěhování ihned. ENB C/86
Č. 1471-02
Cena: 2 950 000 Kč
V. MÝTO – prodej zděného bytu 3+kk ve II. NP v osobním vlastnictví. Modernizace bytu v r. 2014. Vyhledávaná lokalita Litomyšlského Předměstí pro příjemné
trvalé žití, kvalitní obč. vybavenost v blízkosti. ENB G.
Č. 1490
Cena: 2 850 000 Kč
BOHUŇOVICE – pronájem haly 20x40 m2 (zast. plo2
cha: 800 m ) pro skladování v areálu ZD na okraji
obce. Stavba disponuje trojími vraty o vel. cca 4x4 m.
Možnost užívání technické váhy u objektu. Volné od
1.11.2019.
Č. 1489
Cena: 18 000 Kč/měs.
DOLNÍ ÚJEZD – prodej domu 3+kk (zast. plocha:
2
263 m ) s rovinatou zahradou 768 m2 v centru obce.
Napojení na plyn, elektřinu a veřejný vodovod. Velmi
zajímavé místo k bydlení v obci s výbornou obč. vybaveností. ENB G
Č. 1485
Cena: 1 850 000 Kč
LITOMYŠL – LÁNY
Prodej ideální ½ bytové jednotky 3+1 s lodžií a ideální
½ nebyt. jednotky – garáže ve zděném bytovém
domě na ulici Kornická. Plastová okna, vlastní plyn.
kotel, koupelna původní. Garáž se nachází v suterénu domu. ENB G
Č. 1487
Cena: informace v RK
SVITAVY – prodej užívacích práv k družst. bytu 3+1
s lodžií ve IV. NP, v bytovém domě po revitalizaci
v r. 2003. Pohodlné parkování u domu. Klidná lokalita v blízkosti centra a obč. vybavenosti. Možný převod do os.vlastnictví.
Č. 1481
Cena: info v kanceláři
LITOMYŠL – pronájem garáže v lokalitě Zaháj
Č. 1495
Cena: info v kanceláři
Prodej pozemků pro stavbu pro bydlení:
TRSTĚNICE, ČISTÁ U LITOMYŠLE
Cena: info v kanceláři
Prodávejte bezpečně a bez starostí
s kolektivem RK Consult VK Litomyšl s.r.o.
Jsme tu pro Vás od roku 1992,
přijďte k nám, znáte nás.
Naše zkušenosti = Vaše jistota

VÁNOČNÍ
CUKROVÍ

z Rettigovky
Malá krabička 350g – 210 Kč
Velká krabička 750g – 350 Kč
Objednávejte osobně,
tel. 775 534 977 i SMS
do 9. 12. 2019
Po – Pá 10 – 15 hod.
Komuniké, o.p.s. Litomyšl

15

POZVÁNKY

Komentovaná prohlídka židovského hřbitova
Rádi bychom pozvali všechny zájemce, podporovatele i zvídavé na neděli 10. 11. od 14 hodin
na komentovanou prohlídku židovského
hřbitova. Hebraista Achab Haidler pohovoří o židovském pohřebním ritu, úctě a vztahu k zemřelým. Rád odpoví na vaše otázky a pokusíme

se společně nalézt hroby předků obětí ŠOA,
které zdokumentovali žáci ZŠ v rámci projektu
Zmizelí sousedé, pro které se za laskavé podpory města Litomyšl připravuje umístění kamenů zmizelých před domy, kde žili před
deportací do koncentračních táborů.

Revitalizace židovského hřbitova
Společně za důstojný hřbitov
V srpnu se uskutečnila první dobrovolná brigáda na židovském hřbitově. Pomoc spočívala
v odstraňování vegetace z prostorů hřbitova
a náhrobních kamenů, které se zároveň čistily
od mechu a břečťanu, kterým je celý prostor hřbitova zarostlý. Odstranění břečťanu je po-
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třebné z důvodu viditelnosti popadaných náhrobních kamenů, jejich postavení a restaurování.
Při první brigádě se podařilo odstranit náletové
dřeviny a část břečťanu z prostor hřbitova.
Přes velikou pomoc a snahu všech přítomných,
zarostlých náhrobků zbylo ještě mnoho.
Zvu vás tímto na druhou dobrovolnou brigádu,
která se uskuteční v neděli 10. listopadu mezi 8.
a 14. hodinou. Budu velmi rád, když dorazíte
třeba jen na část pracovního dne, protože společně dokážeme udělat spoustu práce. Pracovní
pomůcky a malé občerstvení bude zajištěno.
Na akci dorazí také hebraista a znalec židovské
kultury Jaroslav Achab Haidler, který přislíbil komentovanou prohlídku hřbitova.
Případné otázky k akci vám velmi rád zodpovím
na tel. 604 446 680 nebo na facebookových
stránkách: „Židovský hřbitov – Litomyšl Lány“.
Správce hřbitova Vojtěch Toms

Identifikace hrobů je nyní možná díky dobrovolnické práci pana Tomse, správce hřbitova. Ten
z jednoho z nejzdevastovanějších židovských
hřbitovů v České republice za několik týdnů dokázal prakticky sám vytvořit důstojné místo.
Přijďte svoji přítomností poděkovat a dozvědět
se něco víc o místech spojených s vašimi sousedy a předky. Jste všichni srdečně zváni.
Martin Růžička

Podzimní
prázdniny v SVČ
Středisko volného času Litomyšl nabízí ve
středu 30. října celodenní program pro děti „Zábava s kapkou vody“. Jak bude vypadat náš společný den? Sraz je ráno v 8 hod. v SVČ na ulici
Dukelská. V dopoledních hodinách si zahrajeme
zábavné hry, trochu si zasoutěžíme a vyzkoušíme si jednoduché pokusy s vodou. Odpoledne
se půjdeme vykoupat do krytého plaveckého
bazénu v Litomyšli, kde bude i v 16 hod. ukončení a místo vyzvednutí dětí. Poplatek činí
190 Kč (v ceně je zahrnut materiál na pokusy
a hry, vstup do bazénu, oběd, odpolední svačinka a odměny). Více informací a přihlášky naleznete na stránkách svc.litomysl.cz. Účast je
nutno nahlásit do 23. 10. 2019 na email:
ucetni@ddm.litomysl.cz nebo osobně v SVČ.
Další informace jsou možné i telefonicky na
čísle 731349747.
Tereza Dostálová

POZVÁNKY

Koncert Josefa Vágnera
Známý český zpěvák Josef Vágner (29) se opět
vrací do Litomyšle. Přinášíme Vám tedy rozhovor s tímto mladým umělcem, který k nám zavítá 31. 10. 2019 v 19.00 h. Společně s místním

dětským pěveckým sborem Lilium (pod vedením sbormistryně Lucie Vavřínové) si Josef Vágner pro publikum v Litomyšli připravil originální
koncertní program, ve kterém zazní nejen Josefovi nejznámější hity, ale také hudba propojující
klasickou, moderní a filmovou muziku. Hostem
koncertu je operní pěvkyně Michaela Gemrotová, se kterou zazní hned několik nečekaných
duetů. Koncert proběhne za doprovodu kapely
KlasiX, smyčcového kvarteta doplněného o klavír a bicí. Těšit se tak můžete na velkolepou hudební show doplněnou o světelné efekty.
Josefe, co vás vedlo k návratu do Litomyšle?
Po vánočním koncertu se ke mně doteď dostávají
samé kladné ohlasy, z čehož mám velkou radost.
Mám velkou úctu k učitelům, kteří pro sbory věnují neuvěřitelné množství svého času a vedou
děti k něčemu, co má smysl. Sám jsem v jednom
pěveckém sboru vyrůstal a jsem rád, že dětské
sbory stále fungují. Také i já jsem časem pochopil, že nejde jen o zpívání. Ve sboru se dítě naučí
zodpovědnosti, píli, odvaze a táhnout s jinými za
stejný provaz. To se pak dá využít všude jinde.
Tak jsem o tom zapřemýšlel a rozhodl jsem se do
Litomyšle vrátit a nejen divákům, ale i dětem ze
sboru nabídnout zcela unikátní show.
Znamená to, že diváky čeká něco jiného než
v prosinci 2017?
Ano, přesně tak. Chci, abychom tu nasazenou
laťku z Vánoc trochu posunuli. Vznikl tak program, který věřím, že se bude lidem opravdu
líbit. Proto jsem přizval ke spolupráci také svou
divadelní kolegyni a kamarádku Míšu Gemrotovou a kapelu Klasix.
Kde vás mohou vaši fanoušci v současné
době vidět?

Přednáška MUDr.
Tomáše Lebenharta
26. října se v Litomyšli v prostorách Zámeckého
návrší uskuteční přednáška MUDr. Tomáše Lebenharta na téma Homeopatie, autopatie,
ayurvéda, psychosomatika, strava aneb co se
mi nejvíce osvědčuje v ordinaci celostní medicíny. Setkání s autorem známé knihy "Svlékl
jsem bílý plášť" MUDr. Tomášem Lebenhartem
je ojedinělá příležitost k zamyšlení nad vlastním
zdravím a odpovědným přístupem k němu.
Předprodej vstupenek Informační centrum Litomyšl nebo na emailu milam28@seznam.cz.
Mila Bohunická

Kromě koncertování účinkuji hned v několika
pražských muzikálech. Vloni měl premiéru muzikál Doktor Ox divadla Hybernia, do toho stále
běží představení Dracula, Mýdlový princ či Muž
se železnou maskou
v Divadle Broadway. Na
Broadwayi účinkuji také
v dětském muzikálu Kocour v botách, je to zase
nová úloha a vzhledem
k mým novým otcovským zkušenostem mě
to baví o to víc. (smích)
Vlastní založená rodina… To znamená, že
musíte kloubit dohromady práci s péčí
o malou Amélii. Jak to
zvládáte?
Musím se přiznat, že
naše malá je úžasná. Je moc hodná a taky mám
velmi tolerantní manželku, takže ano, zvládám.
Každou volnou chvíli se snažím Marlene s péčí
o malou dcerku pomáhat. Jsem moc rád, že
dělám to, co dělám, a mohu si i některé věci
právě v souvislosti třeba s „venčením“ dcery
naplánovat.
Jaké máte plány mimo koncert v Litomyšli
ještě tento rok?
Teď jsem v přípravách vánočního turné, které je
již třetí v pořadí, a letos je těch koncertů 20 napříč celou republikou, takže se moc těším. Jinak
jsem si kromě právě zmíněného nového koncertního programu umanul, že do Vánoc 2019
připravím svou první ryze vánoční desku. Mám
za sebou tedy léto strávené ve studiu při svitu
vánočního stromku. (smích) Kateřina Nýčová

Liga talentů
O podzimních prázdninách 29. – 30. 10. vždy od
8 do 13 hod. Naděje organizuje zajímavý program nazvaný Liga talentů. Program je určený
pro každého, kdo se nerad nudí, není rád sám,
rád objevuje něco nového a přitom patří do věkové kategorie od 6 do 18 let. V úterý 29. 10. se
můžeme těšit na tvoření z papíru či dýní a na
pohybové soutěže v tělocvičně. Ve středu budeme objevovat talenty v bowlingu a deskových
hrách. Kdo se zúčastní pěti aktivit, obdrží lístek
do tomboly. Prázdninové losování pak proběhne na závěr úterního programu. Aktivity
jsou zdarma, kromě účasti na bowlingu, na
který vybíráme 30 Kč. Více informací naleznete
na facebooku: Naděje, pobočka Litomyšl, nebo
na www.nadeje.cz/litomysl. Přijďte, budeme se
těšit.
Jitka Nádvorníková

21. ASTROVÍKEND
LITOMYŠL – ZÁMEK – PIVOVAR
2. A 3. LISTOPADU 2019
Dny tajemna a zdraví
So 9–18 h, Ne 10–17h
Poradny. Prostor pro transformaci.
Astrologové, věštci. Alternativní medicína,
výklad karet a z ruky, feng-shui atd.
Laura Janáčková, MUDr. David Frej,
M. Foučková, Z. Blechová a další
Meditace šamanů - Peru, Mongolsko,
Filipíny. Přednášky. Dílny. Stánky.
CK Autoturist
– soutěž o čtyři pobytové poukazy

www.facebook.com/astrovikend

www.Astrovikend.cz

Filip
Sokol
tel. 605 192 737
e-mail:
sokol.filip@post.cz
IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl

PIZZERIA
BELLA NAPOLI
Smetanovo nám. 91, Litomyšl • Tel. 461 612 767

POLEDNÍ MENU
ÚTERÝ AŽ PÁTEK • 11.00 – 14.00 hodin

PIZZA

celá pizza –
průměr 32 cm již od

60 KČ!

TĚSTOVINY
již od

90 KČ!

MOŽNO I S SEBOU!
JEDINÁ PIZZA V LITOMYŠLI Z RUKOU
ITALSKÉHO KUCHAŘE!
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Pozvánka na
Litomyšlské fórum

KOMINICTVÍ

Srdečně zveme na debatu v rámci tradičního Litomyšlského fóra s názvem „Třicet let svobody
– netočíme se v kruhu?“, která se uskuteční dne
5. 11. od 18.00 hod. v zámecké jízdárně. Bilancovat a inspirovat do Litomyšle přijedou: bývalá
politička Magda Vašáryová, generál Petr Pavel,
bývalý diplomat Petr Kolář, moderovat bude
Světlana Witowská. A jak vnímáte naši svobodu
vy? Přijďte o tom debatovat, vstupné dobrovolné.
Jan Pikna

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

LITOMYŠL
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Festival outdoorových filmů v Kotelně již podesáté
V letošním roce zavítá do Litomyšle soutěžní
putovní přehlídka Mezinárodní festival outdoorových filmů již podesáté. Od 3. do 5. listopadu
bude v Music Clubu Kotelna představeno 38
soutěžních filmů z celkových 83, které byly do
soutěže zařazeny. Litomyšl tak bude jedním
z více než šedesáti míst v České a Slovenské republice, která letošní ročník festivalu hostí.
Stalo se již tradicí, že litomyšlské zastavení bývá
odstartováno besedou. Ani letos tomu nebude
jinak. Kateřina Plíhalová bude v neděli 3. listopadu od 14.00 hodin vyprávět, nadneseně řečeno, o vycházce mezi Mexikem a Kanadou.
Trasu dlouhou 4.260 km šla 5 měsíců. Jak
s touto krásou naložila? Přijďte si poslechnout!
Připomeňme, že festival má čtyři soutěžní kategorie: dobrodružný a extrémní sportovní film,
horský a horolezecký film, dobrodružný vodní
sportovní film a poslední kategorií je cestopisný
film. V Litomyšli uvidíme dokonce jednu světo-

Řádková inzerce
Koupím do sbírky staré brože, pudřenky, zrcátka, hřebeny z dob našich babiček a prababiček. T. 739307646. • Koupím sošku psa
z porcelánu či různého kovu z dob našich babiček do sbírky. T. 739307646. • Prodám el. indukční 4plotýnkovou desku. Rozměr 58 x 51 cm,
málo používaná – důvod: kardiostimulátor –
T. 728260682 • Prodám krejčovskou panu –
plná č. 36 – T. 728260682
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vou premiéru – je to film V objatí obra – příběh
dobrodruhů, které naplňuje překonávání překážek nejen v životě, ale hlavně na nebezpečných
skalách. Zajímá vás divoký závod pilota dronu
a sjezdového lyžaře? Myslíte, že je možné vylézt
na 6.000 metů vysoký vrchol od hladiny moře
za jeden den? Chcete se vydat po stopách pašeráků a pytláků, případně „zažít“ parkur v horách a na starých indických ruinách? Chcete
vědět, proč se skialpinisté dobrovolně vydávají
do míst, kde trpí psychicky i fyzicky? Rádi byste
viděli film Éra Adama Ondry, který představuje
nový potenciál v lezení, ale třeba i povídání světoznámého speleologa Marka Audyho, kterého
přímo v prostředí jeskyně v Moravském krasu

vyzpovídala Lucie Výborná? Žádný problém –
stačí jen přijít do Music Clubu Kotelna! Projekce
začínají v neděli 3. listopadu. V 16.00 bude začínat první filmový blok, další vždy v 18.00 a 20.00
hodin. Stejná dramaturgie nás čeká i v pondělí
4. a v úterý 5. listopadu. Vstupenky vás vyjdou
na téměř symbolických 50 Kč a bude možné je
zakoupit i v předprodeji v Knihkupectví Paseka.
Festival pořádá Music Club Kotelna ve spolupráci s městem Litomyšl a za finanční podpory
města Litomyšl a Pardubického kraje. Program
a seznam filmů naleznete na www.outdoorfilms.cz/films/.
Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

Říjnové přednášky v knihovně
„Nejen o moderních dějinách“ – to je název besedy se spisovatelem, nakladatelem, držitelem
ocenění Magnézia litera a odborníkem na protektorátní a poválečnou historii Jiřím Padevětem. Setkání s touto osobností se bude konat
v pondělí 7. 10. v 17 hodin.
Další pondělí 14. 10. v 17 hodin vás zveme na pokračování cyklu „Zapomenuté osobnosti Litomyšlska“. Přednáška Mgr. Oldřicha Pakosty
nese název „Podplukovník in memoriam
MUDr. Miroslav Novák“.
Předposlední říjnové pondělí 21. 10. proběhne
beseda s jedním z hlavních představitelů a or-

ganizátorů studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu Československa v roce 1989, Martinem Mejstříkem.
Jeho přednáška „Listopad 1989 a co mu předcházelo“ začne v přednáškovém sále knihovny
v 17 hodin.
Abychom nemluvili jenom o tom, co se dělo
v roce 1989 v Praze, v pondělí 4. listopadu budeme s PhDr. Martinem Boštíkem vzpomínat,
jaký byl „Rok 1989 v Litomyšli“.
Srdečně zveme na všechny čtyři přednášky.
Iva Pekníková

Pozvánka na kurz
střihu videí
Litomyšlské audiovizuální studio eternis pořádá
v sobotu 9. listopadu v coworkingu na zámeckém návrší celodenní kurz, kde se dozvíte jak
sestříhat video od A do Z. Společně si vysvětlíme základní teorii střihu, kterou si i prakticky
vyzkoušíme na krátkém projektu. Kurz je určený
pro kohokoliv, kdo by si rád samostatně vytvořil
video z dovolené, na sociální sítě, krátkometrážní film nebo se jen chtěl dozvědět, jak taková práce vypadá. Kapacita kurzu je omezená
pro 10 – 12 účastníků.
Více informací a přihlášky na webu www.eternis.cz.
Matěj Hřib

Školamyšl má
nové sídlo
Základní škola Školamyšl se před rokem přestěhovala do nových prostor. Už nesídlí na poště
na náměstí, ale v bývalé řemeslné škole na ulici
Boženy Němcové 150. Po roce fungování můžeme říct, že se zde cítíme jako doma. Sice budovu sdílíme s firmou Cetin, ale i tak je ve dvou
patrech pro šedesát dětí v 1. až 9. ročníku dost
místa. Kdo Školamyšlna nové adrese již navštívil, zažil, jak je prostor otevřený, přívětivý pro
děti, dospělé i příchozí.
Věříme, že i prostředí, ve kterém se děti vzdělávají, formuje jejich budoucí postoj k veřejnému
prostranství a k architektuře obývání. Rodiče
zde odpracovali mnoho dobrovolných hodin například na architektonickém návrhu, stavebním
projektu, konzultací s úřady, bourání, budování,
natírání, uklízení, vybavení. Školamyšl prostě
patří dětem, učitelům i rodičům a společně se
nám tady příjemně žije.
Již podruhé jsme školní rok zahájili v modlitebně
fary Církve československé husitské. To je další
rozměr našeho života zde – spolupráce. Nejenom uvnitř, ale i ven. A to doslova. S farou sousedíme dvorkem, kde paní farářová Klásková
pěstuje květiny a školní děti hrají hry. Spolu
s ekumenickým kroužkem náboženství, na
němž se ve Školamyšli podílejí faráři všech litomyšlských církví, jsou to propojení, za která
jsme vděční a za která děkujeme.
Radoslava Renzová, ZŠ Školamyšl
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Staňte se dobrovolníkem!
Chcete smysluplně strávit svůj volný čas? Baví
vás práce s dětmi nebo seniory? Chcete si vylepšit životopis pro budoucího zaměstnavatele
či poznat nové lidi? Navštivte Dobrovolnické
centrum při Farní charitě Litomyšl a dozvíte se,
kde všude můžete dobrovolně pomáhat. Naše
centrum má akreditaci Ministerstva vnitra ČR
a v Litomyšli působíme již od roku 2011. Nabízíme široké spektrum organizací, kde je možné
„dobrovolničit“, zajistíme veškerou administra-

tivu a budeme vás v průběhu dobrovolnické
praxe podporovat.
Informace o dobrovolnictví najdete na https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/, na www.facebook.com/
DobrovolnickeCentrumLitomysl nebo nás navštivte v budově Lidového domu. Těšíme se na
viděnou!
Koordinátorka Dobrovolnického centra
Veronika Peterková, 733 741 091

Toulovcovy prázdninové pátky
pomáhají dětem!
Již od roku 1998 se v Litomyšli každý pátek
o prázdninách bavíme a od roku 2001 tím zároveň pomáháme i znevýhodněným či postiženým dětem. To je hlavním motem známé
celostátní sbírky Pomozte dětem, kterou
spravuje Nadace rozvoje občanské
společnosti – bavte se a pomáhejte
dětem!
Také v rámci letošního jednadvacátého ročníku Toulovcových prázdninových pátků jste házeli do kasičky
kuřátka Pomocníčka drobné i větší peníze. Letos bylo během devíti prázdninových pátků vybráno úctyhodných 46 878 Kč.
Celkem máme za sebou již neuvěřitelných 184
Pátků, během kterých bylo vybráno více než
740 tisíc Kč! Děkujeme vám, že jste ochotni pomáhat těm, kteří se nemají tak dobře jako my!
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Nadace rozvoje občanské společnosti rozděluje každoročně výtěžek sbírky v rámci veřejného výběrového řízení. Peníze jsou určeny
pro neziskové organizace poskytující různé
druhy služeb a pomocí dětem do 18 let,
žijícím v České republice.
Pravidla a podmínky přidělování dotací naleznete na www.pomoztedetem.cz.
Věříme, že jste si letošní léto na
Špitálku užili a již teď se na vás těšíme na viděnou první pátek o prázdninách 2020, kdy budeme slavit již 22.
ročník tohoto celoprázdninového maratónu
pohádek, koncertů a dobré nálady.
Za organizátory Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

MC Kotelna
je tu 25 let
Dnes již samozřejmost v Litomyšli. Kotelna.
Rockový klub Kotelna. Hudební klub Kotelna.
V nedávné době uplynulo pěkných 25 let od
otevření svatostánku rockerů v Litomyšli.
Přesně to bylo 19. 9. 1994. Jako první vystupující
se zde představila pražská kapela Hudba
Praha. Přeji Kotelně další pěkná léta, hodně
rockových fanoušků a krásných koncertů.
Text a foto: František Doležal,
spoluzakladatel klubu Kotelna

Začala sezona s extraligovým puncem
Příznivcům kusu černé gumy a ledového ostří
skončilo období půstu. Čas hokeje je po pár měsících zpátky a nejinak je tomu v Litomyšli. Fanoušci se v letošní sezoně mohou těšit nejen na
staré známé celky v krajské hokejové lize, ale
zejména na extraligovou soutěž, kterou poprvé
v historii zahájili junioři.
Mladé pušky mají za sebou první zápasy v české
nejvyšší hokejové soutěži a hned od počátku si
museli zvykat na vyšší tempo a vyspělejší soupeře. V týmu došlo k drobným změnám a to zejména ze studijních důvodů. „Základ týmu tvoří
kluci z Litomyšle a okolí. Posily byly tedy potřeba na uvolněná místa. Nejméně jistá byla pozice gólmana, ale nakonec máme na tomto
postu tři kvalitní hráče. Dále se k týmu připojili
Drbal a Myška z Hradce Králové a Kraus a Lichtag z Pardubic,“ sdělil trenér juniorského celku
Petr Pešina. Ten naordinoval svým svěřencům
klasickou letní přípravu. V té mu chyběly tréninky na domácí ledové ploše. „Všechno je
o úroveň výš. Hra je oproti loňské sezoně rych-

lejší a bojovnější a my jsme se s tím v prvních
utkáních trochu prali, ale to se časem spraví.
Začínali jsme na venkovních stadionech, ale nebyli jsme o moc horší než naší soupeři. Šance
na skórování jsme měli, ale nepodařilo se je
proměnit a nedávali jsme góly,“ přiblížil trenér
první utkání. Svou reputaci junioři napravili
v prvním domácím utkání, kdy porazili tým z Poruby. „Menší hřiště je naše výhoda. Bojovali
jsme a tým to odmakal dobře. Když to klukům
vydrží, tak dokážou soupeře přehrávat nejen
hokejovostí, ale i bojovností. Naším cílem je
udržet soutěž,“ dodal Petr Pešina.
V září vyjel na led také A tým, který se prezentoval hned v několika přátelských utkáních. Podařilu se mu také vyhrát pohár Metuje Cup, ve
kterém nenašel přemožitele mezi celky Jaroměře, Náchoda a Chocně. Fanoušci měli možnost vidět zápasy, které přinesly hodně gólů.
„Pořád to však není ono. Výhry jsou potěšující,
ale stále nám nefunguje hra dozadu. Velmi
dobře zachytali oba brankáři, na které šlo však

Decimuž 2019 – Memoriál
Huberta Stratílka ml.- 37. ročník
V pátek 30. srpna se konal již 37. ročník tradičního triatlonového závodu Decimuž. Atraktivní
trojkombinace disciplín spolu s relativně nenáročnou délkou všech tratí opět přitáhla více než
stovku účastníků. Zázemí a depo je na parkovišti u plaveckého bazénu, kde se též koná 1.
disciplína – 400 metrů plavání. Pokračuje se jízdou na kole, kdy závodníci absolvují 18 km trať
v okolí Litomyšle. Následuje přezutí do běžeckých bot a závěrečný běh o délce 4,2 km. Jak je
zřejmé z uvedených vzdáleností, jedná se o 1
desetinu tradičního dlouhého triatlonu zvaného
populárně železný muž.
Letošní ročník se již od příprav nesl v duchu vynucených změn tratí, zapříčiněných rozsáhlou
opravou silnic v Litomyšli. Zároveň bylo nutné
upravit i běžeckou část, protože v areálu Černá
Hora též probíhají stavební práce. Pořadatele tak
čekal nelehký úkol vymyslet nové trasy. Díky
vstřícnosti na městském úřadě, konkrétně na
odboru místního a silničního hospodářství, se
podařilo vytvořit náhradní trasu cyklistického
okruhu vedoucí přes obec Strakov. Velké poděkování patří Mgr. Rostislavu Šimonovi z městského úřadu Litomyšl a také starostovi
a občanům obce Strakov, kde bylo nutné zavést
kvůli závodům částečné dopravní omezení. Nicméně se nakonec podařilo zvolit trasu, která byla
dle startujících zajímavá, svižná, poctivá a ze
strany pořadatelů méně nebezpečná, protože
byla pod úplnou uzávěrou silničního provozu.
Letos závodilo celkem 120 borců včetně mnoha

žen, což je v posledních letech dobrý standard.
Nejmladším závodníkem bylo devítiletý Ondra
Galandr, nejstarší Jaroslav Seidl již překročil
sedmdesátku. Přestože na startu nechybělo
několik závodníků s licencí, všechny nakonec
předčil Jakub Procházka z ústeckého týmu
FORT SMC, který dohnal drobnou ztrátu z plavání a dosáhl nejlepšího času na cyklistické
i běžecké části. Druhý skončil Rudolf Cogan,
který ztratil na vítěze téměř 2 minuty, třetí Josef
Doleček měl ztrátu přes 4 minuty.Mezi ženami
zvítězila Jaroslava Hurychová před Lucií Zahálkovou a Martinou Rábovou. Kompletní výsledky,
fotografie a další zajímavosti naleznete ve vývěskách Domu sportu Stratílek, na stránkách
www.stratilek.cz nebo na facebookovém profilu
dumsportu.stratilek.
Po skončení závodu následovalo vyhlášení výsledků, předání hodnotných cen (novinkou letošního ročníku byla bohatá tombola)
a samozřejmě tradiční chutné občerstvení
v areálu Za Sokolovnou. Hlavní organizátoři by
chtěli touto cestou poděkovat závodníkům za
účast a všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci a zabezpečení celé akce. Nemenší dík
patří též sponzorům za podporu při zajišťování
cen pro nejúspěšnější závodníky.
Věříme, že si všichni letošního Decimuže užili
a budeme se těšit na další, v pořadí již 38. ročník. Již nyní si můžete do kalendáře poznamenat poslední pátek v srpnu – 28. 8. 2020.
Veronika Samková Stratílková

až příliš mnoho střel. V útočné fázi je to mnohem lepší. Z nových posil se velmi dobře prezentují Voženílek a Ostřanský. Dále chci
pochválit Hejtmánka, který přišel z Poličky a plní
svěřené úkoly,“ přiblížil situaci na startu sezony
trenér áčka Jan Svatoš.
Z krajské ligy se na poslední chvíli odhlásil celek
Skutče, a tak bylo potřeba řešit systém soutěže.
Základní část se tedy bude hrát tříkolově. Po
jejím odehrání tým na 9. místě končí. Play off
zůstalo stejné. Litomyšl se v říjnu představí na
domácím ledě dvakrát. Fanoušci by si tak rozhodně neměli nechat ujít derby s Českou Třebovou, které se odehraje v neděli 20. října.
O aktuálním dění se dočtete na webu www.hclitomysl.cz a facebookových stránkách klubu.
„Zvu všechny příznivce hokeje na stadion
a těším se na jejich podporu,“ dodal na závěr Jan
Svatoš.
Petr Šilar

RESTAURACE

„SLUNCE“ LITOMYŠL
přijme

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
DÁLE PŘIJMEME

POMOCNOU
KUCHAŘKU/KUCHAŘE
(nástup možný ihned)
Nabízíme práci na HPP, nebo brigádně
Bližší info: tel. 603 228 082,
nebo přímo v restauraci

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI
vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti
vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,
nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám zájem o obrazy, vojenské věci,
lustry, betlémy, trakaře, vozíky, hračky, hodiny,
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly
i jejich části, housle, basu, trumpetu a jiné věci
starožitného charakteru.
Platba v hotovosti ihned, solidní jednání i ceny.
Přijďte nabídnout, nebo zavolejte kdykoliv na telefon:
604 243 579 a já se rád přijedu podívat.
Email je p.mencik@centrum.cz
Děkuji předem za Vaše nabídky Petr Menčík
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„Dnes létáme pro vás“
Pod tímto názvem uspořádal Spolek leteckých
modelářů Litomyšl již tradičně poslední srpnovou sobotu 24. 8. 2019 modelářský letecký den.
I letos jsme měli štěstí na to pravé letové počasí, které přilákalo na letiště do Vlkova 31 pilotů s více jak 45 modely různých kategorií,
převážně maket nebo polomaket. Bylo jasno až
polojasno, východní vítr 2-4 m/sec foukal po
dráze. O kvalitně připravené posekané letiště se
postaral jeho správce Robert Gogol. Každý pilot
musel podepsat prohlášení, že má uzavřené
pojištění odpovědnosti při řízení modelů letadel, a vyplnit údaje o svých modelech, podle
kterých Honza Pavliš od 13. 30 hod. mohl komentovat jednotlivé lety. Pořadí letů bylo ponecháno na pilotech a přípravná řada modelů ke
startu byla stále doplňována a tak šel jeden
start za druhým bez jakékoli prodlevy, a tak
stále bylo něco ve vzduchu. Létání jsme museli
přerušit pouze při startu a přistání ultralightu,
který je hangarován u našeho letiště. Všechny

modely byly pěkně zpracované a létavé. Uvedu
pouze pár příkladů. Svoji premiéru u nás měla
maketa českého cvičného letadla ALCA L–159
Ladislava Fazekaše z LMK Pardubice, poháněná
modelářskou turbinou JET CAT P-80. Alca za
letu vypadala jako skutečná a její majitel ji ovládal se svojí vylétanou jistotou, stejně jako svůj
druhý model ALENIA C–27 J SPARTAN o rozpětí
3,5 metru se dvěma benzinovými motory ROTO
35 ccm. Oba tyto modely měly krásně povedenou kamufláž v barvách armády českého vojenského letectva. Nádhernou maketu STARMANA
PT–17 o rozpětí 3 metry předváděl Antonín
Dodek z Lupenice. Model byl poháněn hvězdicovým pěti-válcovým čtyřtaktním motorem
MOKI o obsahu 250 ccm a létal velice realisticky. Svoji účast si nenechal také ujít Jiří Fikejs
se svým nestárnoucím Blériotem, který je stále
skvostem na všech modelářských akcích, které
Jirka navštíví, pilotáž mu zajišťuje Miloš Šplíchal.
Na své si přišli i větroňáři. Modelů maket vět-

Ohlédnutí za modelářským létem
S koncem léta se blíží i konec větroňářské sezony. Právě v období dovolených a prázdnin se
uskutečnily dvě nejdůležitější akce tohoto roku.
Mistrovství Evropy kategorie F3J (rádiem řízené
větroně) a Mistrovství světa F5J (rádiem řízené
větroně s elektropohonem).
Mistrovství Evropy F3J se konalo v polském
městečku Wloclawek. Jak už se stává tradicí,
i letos zde modeláři z LMK Litomyšl reprezentovali českou republiku. Týden strávený na polském letišti přinesl ovoce. Mladý Jarda Vostřel
ze Sebranic, student litomyšlského gymnázia,
se stal vicemistrem Evropy v jednotlivcích,
hned za soupeřem z Německa, třetí místo obsadil jeho český kamarád Jan Bruner. V týmech
junioři obsadili 2. místo. Společně s Janem Brunerem a Lubošem Pospíšilem.
Jarda Vostřel senior také nezklamal. Společně
s kamarády piloty, Martinem Rajšnerem a Pavlem Hoferem také byli „na bedně“. Vybojovali
první místo a stali se tak mistry světa v týmech!!!
Toto mistrovství bylo pro český juniorský i seniorský tým velmi úspěšné a „kluci“ na něj budou
jistě dlouho a rádi vzpomínat. Nejen pro dobré
umístění, ale také proto, že český tým je
opravdu velmi dobrá parta, která nezkazí žádnou legraci.
Mistrovství světa F5J se konalo na Slovensku,
na krásném letišti v Trnavě. O tuto novou větroňářskou kategorii je ve světě veliký zájem.
Proto se tohoto historicky prvního Mistrovství
světa F5J zúčastnili piloti z 39 států. V tomto
obrovském klání nebylo snadné se dobře umís-
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tit. Podmínky pro létání byly velmi obtížné
a rozmanité. Od úmorného vedra a téměř bezvětří přes větrné počasí a deštivo. Po nekonečných patnácti kolech základní části a dalších
čtyřech finálových kolech byly sečteny výsledky. Český tým opět zabodoval. Družstvo seniorů skončilo na 2. místě. Družstvo juniorů na
3. místě.
Bylo by zvláštní, kdyby zde chyběl náš reprezentant LMK Litomyšl. Mladý Jarda Vostřel junior skončil v celkovém pořadí na sedmém
místě a tím dopomohl k tomu, aby se české
družstvo dostalo „na bednu“.
Obrovské úspěchy na obou mistrovstvích
svědčí o tom, že naši kluci opravdu umí, a staré
české pořekadlo o „zlatých českých rukou“ je
stále pravdivé.
Nakonec zbývá popřát celému českému větroňářskému týmu hodně úspěchů v další činnosti.
Letu zdar! Za LMK Litomyšl Jaroslav Vostřel

roňů se sešlo osm, jeden lepší jak druhý. Vlečné
modely pro aerovlek obstarávali Jarda Tupec
z České Třebové se svým CAP 231 a Martin
Hynek z Vysokého Mýta s modelem Bivoj. Václav Vojtíšek z domácího spolku se blýskl bravurní akrobacií s větroněm Swift S1 o rozpětí 5,5
metru. Své si užíval Jiří Petr se svým 4,5 metrovým Boeingem B–17, který byl poháněn čtyřmi
motory Roto 25, majitel jej ovládá velice suverénně a model je maketově krásně proveden.
150 diváků mohlo vidět i modelářský motorový
paragliding v podání Petra Dvořáka z Vysokého
Mýta. Jsme rádi, že letiště ve Vlkově existuje,
protože takových kvalitních modelářských letišť
po republice mnoho není, konstatovala to většina pilotů, a proto se sem rádi vracejí. Létali
jsme až do pozdních odpoledních hodin. Žádná
havárie se nekonala, a tak do svých domovů
všichni odjížděli spokojeni. Poděkování patří
všem členům našeho spolku, kteří se podíleli na
organizaci a zajištění této akce. Na stránkách
SLML (www.modelarilitomysl.cz) v sekci fotogalerie je možno zhlédnout fotografie z této akce.
Za SLML Petr Janoušek

Stiga
Litomyšlský pohár 2019 ve stolním táhlové hokeji Stiga dne 14. 9. 2019 letos již potřetí zavítal
do Mohelnice a v Herně U Cechmistra se prezentovala nejsilnější letošní sestava účastníků.
Dvanáct hráčů, z nichž 2 patří do TOP 40 světového žebříčku, v základní skupině bojovalo
o postup do čtvrtfinále. Nakonec se prosadila
očekávaná osmička, ale z pohledu pořádajícího
klubu Stiga HC Benátky nešťastně složená.
Vůbec se totiž nedařilo Robertu Ježovi, který šel
do play-off z 8. příčky a prohrál s Michalem
Hvižděm (THC Stiga-Game Příbram) 1:3 na zápasy, ale ani Michal Boštík ze 4. příčky neměl na
Tomáše Jedličku (THC Stiga-Game Příbram) –
0:3. Nejvíc bojoval Zdeněk Lopaur, který s Davidem Dvořáčkem (THC Stiga-Game Příbram)
padl až v pátém zápase. Dál tak šli jen hosté
a bylo jasné, že tento vývoj do pořadí LP nevnese velké změny. V semifinále měli Hvižď i litomyšlský Patrik Petr (THC Stiga Elites)
snadnou práci, ale vzruch nepřineslo ani finále,
protože lehce nachlazený P. Petr podlehl Hvižďovi 0:3. Třetí příčku stejně snadno získal Jedlička. Vyrovnanější byla „domácí“ skupina o 5.
místo, kde až poslední zápas rozhodl o překvapivém vítězství Lopaura. Skupinu o 9. místo vyhrál mohelnický Josef Malý.
Průběžné pořadí: 1. Boštík 284b., 2. Jež 272, 3.
Lopaur 239, 4. T. Halama 211, 5. Jedlička (THC
Stiga-Game Příbram) 129, 6. J. Petr 121, 7.
R. Bidlo 79, 8. Malý 72 – kromě Jedličky ostatní
reprezentují klub Stiga HC Benátky. Více na
http://www.shcbenatky.estranky.cz/. Velké poděkování patří sponzorům: pivovarům Svijany
a Litovel, firmě BILL, s. r. o., Jaroslavu Serynovi
a Miroslavu Markovi (Mohelnice).
Jindřich Petr

Zprávy z tenisového klubu
Naši tenisté poctivě trénovali celou zimní sezónu, aby se připravili na jarní soutěž družstev,
která je pro náš klub stěžejní. Tennis club Litomyšl přihlásil dohromady 7 týmů v kategorii: babytenis, mladší a starší žáci, dorost, dospělí a 2
družstva seniorů. Každé mistrovské utkání hrály
2 dívky a 4 chlapci proti týmům z našeho kraje.
Po odehraných mistrovských utkáních se jednotlivá družstva umístila takto: babytenis – 4.
místo, mladší žáci – skvělé 2. místo, starší žáci
– 6. místo, dorost – 5. místo, dospělí – 7. místo,
senioři A – 7.místo a senioři B – 3. místo. Po
delší době se nám podařilo dát dohromady i dorost. Tento mladý tým sice skončil bez jediné
výhry, ovšem většina hráčů patří věkově ještě
do kategorie starších žáků. Hráčům všech
družstev patří velký dík za předvedené výkony,
trenérům za dobrou přípravu a rodičům, kteří
děti dopravovali na mistrovská utkání.
V měsíci srpnu jsme pořádali již třetí tenisový
kemp pod vedením Nikoly Ondráčkové. Kempu
se zúčastnilo celkem 31 tenistů a 6 trenérů,
nejen hráči našeho oddílu, ale i hráči z okolních
měst, rekreační tenisté a začátečníci od 5 – 15
let. Počasí se vydařilo, proto jsme mohli využít i jiných aktivit
a kromě zdokonalení pohybu, tenisové techniky jsme
si zahráli minigolf
a užili si legraci
při příjezdu hasičů
s pěnou.
Během letní sezóny
jsme pořádali turnaje v kategorii: minitenis, babytenis,
mladší a starší žáci
a dospělí. Turnajů
se zúčastnily hráčky

Atletické okénko
V září skončily soutěže družstev. Muži v posledním kole v Čáslavi byli třetí, ale nedohnali
bodovou ztrátu z l. kola, aby se vyšvihli na celkovou medailovou pozici. Ve 2. lize skončili
čtvrtí a pohodlně obhájili druholigovou příslušnost pro příští rok. Letos nejvíce bodů nasbíral
Vojta Kozák. Mladší žáci a žákyně měli poslední
kolo doma v Litomyšli, kde vyhráli litomyšlští
chlapci a svitavská děvčata. Obě naše družstva
si vybojovala účast v krajském finále v Ústí nad
Orlicí, kde jsme ale nastoupili v neúplných sestavách, což chlapcům stačilo na 4. místo a žákyním až na 6. místo. Obě kategorie vyhrálo
mladší žactvo z Chrudimi. Z našich žáků vyhrál

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision.
Podívejte se na: Alpateam je tvůj parťák v boji
proti šikaně • Ceny města za rok 2019 • Basketbalový tým žen premiérově v Českém poháru •
Výtvarná Litomyšl ´19 • Ministr Petříček a 53 velvyslanců na návštěvě města • Zastupitelstvo o
náměstí Václava Havla • Sociální péče ve 21.
století • Regionální fotbalové derby se Svitavami • Národní zahájení Dnů evropského dědictví • Decimuž Litomyšl 2019 • Nositelé tradic
lidových řemesel pro rok 2019

a hráči celé ČR. Díky poctivé práci tenisového
oddílu, trenérů a především našich tenisových
talentů začíná Tennis club Litomyšl dosahovat
prvních malých, ale zato cenných úspěchů.
V babytenisu Marián Hošek vyhrál turnaj ve Vysokém Mýtě a Terezka Jašková obsadila 3. místo
na turnaji v České Třebové. Za mladší žáky se
dařilo Alexu Havranovi, kdy na turnaji v Litomyšli obsadil 3. místo ve dvouhře. Vojta Vostřel
začal sbírat první medaile hlavně ze čtyřhry. Za
zmínku stojí 2. místo z turnaje v Chocni a z Vysokého Mýta a především 1. místo z turnaje v Litomyšli.. Výborné výsledky se také dostavily
u našich starších žákyň Jolany Kolářové, která
dosáhla na první důležité body ve dvouhře
a může se pochlubit 3. místem z turnaje z Moravské Třebové a 2. místem z Hlinska ve čtyřhře
a Elišky Slavíkové, která podala výborné výkony
především na turnaji v Litomyšli, kde obsadila
2. místo ve čtyřhře a 3. místo ve dvouhře. Gratulujeme!
V září začala příprava na další sezónu, kde jsme
přivítali i nové děti, které se zúčastnily našich
náborů.
Za Tennis club Miloslav Slavík, jednatel

10% SLEVA
na všechny předem
objednané kytice
Těšíme se na vás.
Hezký den vám přeje tým
květinářství Flowerbed s.r.o.,
T.G. Masaryka 1240, Litomyšl
tel. 463 351 456

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
Tringela 150 a 300 metrů, Voříšek vrh koulí. Oba
si zajistili nominaci Pardubického kraje pro mezikrajové utkání v Jablonci, z děvčat si tuto nominaci vybojovala Tomšů na oštěp. I družstvo
přípravek postoupilo do krajského finále v Chrudimi.
Ze soutěží jednotlivců musíme vyzvednout výkony veterána I. Strnada, který na mistrovství
Evropy v italských Benátkách opět získal dvě
bronzové medaile (překážky a tyč). Tři mladší
žáci se zúčastnili mezinárodních žákovských
závodů v Brně. Třídenních závodů se zúčastnilo
zhruba 1500 žáků a žákyň a účastníci byli zařazeni podle ročníku narození a výkonnosti do
řady rozběhů a kvalifikací, než se dostali k finálovému soutěžení. A. Hloušek (nar. 2008) vyhrál
finále B na 600 m (1:51,48), obsadil 4. místo
v míčku (49,63), kde byl nejlepší z českých
chlapců (vyhrál Slovák z Bratislavy před dvěma
Slovinci), osmý skončil ve skoku dalekém. B.
Metyšová (2008) byla 3. ve finále C na 600
metrů a 4. v míčku (39,95). Nejstarší J. Tringela
(2006) si vybojoval 3. místo ve finále B na 60
metrů. V této disciplíně se uskutečnilo 12 rozběhů, našeho mladšího žáka porazili také jen
zahraniční soupeři (Sofie, Komárno). Na 150
metrů se kvalifikoval do finále A a skončil pátý
(19,09).
I když sezona pomalu končí, čeká nás ještě řada
zajímavých atletických podniků, rodiče i děti
hledají zajímavou zájmovou aktivitu, přijďte na
stadion a promluvte si s vedoucími nebo trenéry, zda by atletika nebyla tou pravou volbou.
Petr Jonáš

pátek 18. 10. 2019 od 8.00 do 16.00
Cena: 40,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 44,- Kč / kg
Cena je uvedena v živém stavu.
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 919 442, 777 006 433

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

Hledám v Litomyšli
k pronájmu byt 1+kk.
Telefon: 737 523 152
23

Basketbalové ligové soutěže se rozběhly
Hned tři týmy klubu ADFORS Basket Litomyšl
startují v národních ligových soutěžích. Jedná
se o mladší a starší žáky a pak také o ženy.
Všichni v záři zahájili své národní soutěže.
Ženy – vypadli jsme z poháru, ale se ctí.
Ženy mají za sebou poměrně zdařilou premiéru
v soutěžním zápase. Je pravda, že vlastní ligová
soutěž nám startuje až na začátku října, ale ostrý
duel už jsme odehráli 21. září, když jsme v městské hale hostili v rámci prvního kola Českého poháru Basket Poděbrady. Proti zkušenějšímu
soupeři sice nebyl náš mladý tým favoritem, ale
rozhodně jsme byli rovnocenným sokem a ještě
5 minut před koncem jsme ztráceli o pouhé 4
body. Nakonec jsme prohráli 63:72, ale z duelu
odcházíme se vztyčenou hlavou.
V rámci tohoto zápasu
se premiérově vybíralo
dobrovolné vstupné,
které díky Nadačnímu
fondu manželů Pokorných poputuje k malému
Tomáškovi.
Jelikož našemu duelu
přihlížela skoro plná
tribuna městské haly,
podařilo se vybrat
pěknou částku. Děkujeme všem divákům,
kteří přišli ženy podpořit a zároveň pomohli
dobré věci.

Starší žáci U15 – na jihu Čech smírně 1–1.
Chlapci ročníku 2005 patří mezi 24 nejlepších
celků v republice, neboť právě tolik týmů se
účastní národní soutěže. První výjezd nás zavedl do Písku a Jindřichova Hradce. Oba zápasy
byly dost podobné, neb soupeřova hra se opírala o jednoho klíčového hráče. V Písku se nám
domácího tahouna ubránit nepodařilo, a tak
jsme prohráli 62:95. V neděli jsme sehráli v Jindřichově Hradci vyrovnaný duel a žádný tým se
nedostal do většího než pětibodového vedení.
Rozhodla samotná koncovka, ve které jsme byli
šťastnější my, a vezeme si nejtěsnější výhru
69:68.
Mladší žáci U14 – na úvod jsme splnili roli
favorita.

Litomyšlští fotbalisté hrají
v popředí krajského přeboru
S cílem pohybovat se v horních patrech nejvyšší
soutěže Pardubického kraje vstupovali do sezony fotbalisté Tělovýchovné jednoty Jiskra.
V polovině podzimní části tyto ambice zatím
naplňují. S výjimkou zcela nevydařeného domácího utkání proti Třemošnici se jim dařilo pravidelně bodovat ve všech dalších utkáních, i když
pravda, po jednom bodu za remízy a následně
prohrané penaltové rozstřely v Luži a doma
v derby se Svitavami konto nenaskakovalo
úplně nejrychleji. Na druhou stranu například
vítězství v další okresní bitvě v Poličce pomohlo
mnohem výrazněji.
„Velmi oceňuji, že kluci hráli až do konce i v zápasech, které se z našeho pohledu nevyvíjely
příznivě. Třeba proti Svitavám dokázali vyrovnat
v samotném závěru, a to je pro mě velmi důle-

žitý signál,“ uvedl trenér mužstva Roman Pražák. Co ho zatím mrzí, je skutečnost, že před
domácími diváky herní projev týmu zatím poněkud drhne. Vydařenější byla rozhodně vystoupení na hřištích soupeřů. „Doma nepředvádíme
výkony, jaké bychom si představovali. Potýkáme se s tím, že máme na hřišti málo pohybu,
vázne nám kombinace, a proto se neprosazujeme tak, jak bychom chtěli,“ je si vědom herních rezerv trenér Pražák. Příležitostí jak ukázat
publiku, že umí hrát kvalitní fotbal, však bude
mít tým ještě dostatek, vždyť podzimní sezona
potrvá do poloviny listopadu.
Dorostenecký tým je v tomto ročníku složen
z hráčů Litomyšle a Dolního Újezdu. Výsledkově to zatím není úplně ono, nějaké to vítězství v silně obsazeném krajském přeboru však
oslavil. „V zápasech nebýváme horší, ale doplácíme na hloupé chyby, po kterých inkasujeme laciné branky, když se sami dostáváme
do složitých situací. Na tréninku na tom s kluky
pořád pracujeme, což je někdy náročné, ale určitě ne zbytečné. Přístup hráčů je dobrý, jde
o to poučit se z chyb a výsledky přijdou, zápasů je ještě dost,“ poznamenal trenér František Jandáček. Z dosavadního počínání
mládežnických týmů v mistrovských utkáních
stojí rozhodně za zmínku výhra starších žáků
nad Svitavami v poměru 7:0. To je v měření sil
těchto klubů počin, jaký dlouhá léta nepamaRadek Halva
tujeme.

Ve Vysoké nad Labem jsme se postavili asi největšímu outsiderovi naší ligové skupiny a po
pomalejším rozjezdu jsme potvrdili svoji kvalitu
a pohodlně zvítězili 93:39. Druhý den jsme se
v Jaroměři zapotili mnohem více a o vítězství
jsme rozhodli až ve druhém poločase, nakonec
z toho byl triumf v poměru 67:43. Podobné pomalejší rozjezdy by se nám ale mohly se silnějšími protivníky vymstít, takže musíme hrát
naplno už od první minuty.
Martin Šorf, předseda klubu

MMČR motokros:
Dvě medaile
pro Orion!
V jihočeském Jiníně u Strakonic vyvrcholil v neděli 25. srpna seriál – Mezinárodní mistrovství
České republiky 2019 v motokrosu. V nejsilnější
kubatuře MX1 vybojoval titul maďarský rychlík
Bence Szvoboda (Buksa/Ados KTM RT), když
o dva body druhý skončil po bitvě Filip Neugebauer (Osička MX), třetí místo zaujal Vašek
Kovář (HT Group RT). Letos čerstvý čtyřicátník
Petr Bartoš (Orion RT) nakonec obsadil pěkné
páté místo a za sebou opět nechal daleko
hodně mladších závodníků! Ve třídě MX2 zajel
životní výsledek Jonáš Nedvěd (Orion RT), když
dosáhl v šampionátu na konečnou bronzovou
medaili, z titulu se raduje další zástupce
Buksa/Ados týmu Martin Krč (283b.). V ženské
kategorii nám udělala stříbrnou radost Barbora
Laňková (viz foto), když nestačila pouze na suverénku sedmidílného klání Kristýnu Vítkovou
(Čepelák RT).

Na závěr sezony 22. září se uskutečnily v Dalečíně na Vysočině závody tříčlenných družstev.
Po roční odmlce (zaviněno zraněním) se na
tomto prestižním podniku prezentoval i tým
z Litomyšle – Orion Racing v sestavě MX1 Petr
Bartoš, MX2 Jonáš Nedvěd, MX3 Martin Michek.
Po velice dramatickém průběhu jsme nakonec
byli čtvrtí, pouze bod nás dělil od stupňů vítězů,
kde dominovalo motokrosové trio týmu Osička
MX v sestavě Filip Neugebauer, Rakušan Lukas
Neurauter a Slovák Šimon Jošt. Naši jezdci mají
ale ještě před sebou poslední mistrák na Slovensku (Šenkvice) a 15letý Petr Rathouský se
zase bude prát o celkovou bednu v jihočeské
Kaplici – při MMČR Junior.
Za Orion Racing – Petr Kovář
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