
ví operní soubor Zlaté kapličky pro
festival a následné uvádění v Praze
tři Smetanova díla z vesnického
prostředí - Tajemství, Hubičku
a Dvě vdovy. Tato posledně jmeno-
vaná opera by měla být uvedena
v roce 2008 na 50. ročníku festiva-
lu, který byl tímto představením
v roce 1949 zahájen,” vysvětluje u-
mělecký ředitel festivalu Vojtěch St-
říteský. Připomeňme, že již v roce
2000 uvedl festival inscenaci Dali-
bora ve vlastní produkci (mj. s Evou
Urbanovou, Leo Marianem Vodič-
kou a Ivanem Kusnjerem). Není
známo, že by některý jiný festival
v republice tak obsáhlý a dlouhodo-
bý projekt ve spolupráci s Národním
divadlem připravoval. Není ani po-
chyb o tom, že to obnáší velké orga-

nizační i finanční nasazení, vždyť soubor Národního
divadla v počtu 210 lidí definitivní podobu Tajemství
piloval celý (perný a parný) týden. V Praze bude mít

inscenace premiéru v předvečer Státního
svátku České republiky 27. října tohoto roku.
V samotném Národním divadle se tato opera
dvanáct let nehrála a dosud poslední insce-
nace měla premiéru roku 1980. Pro nové
nastudování je charakteristická jednak opro-

štěná scéna s neónovou siluetou Bezdězu, a také to,
že až na dvě výjimky všichni pěvci vystoupili ve svých
rolích poprvé. Režisér opery Jiří Nekvasil po premiéře
poděkoval pořadatelům festivalu za to, že se s nimi
shodl na společném zájmu - představit nově opery
Bedřicha Smetany a zejména operu Tajemství, kterou
už šest let nemělo žádné divadlo na repertoáru. 
Jedním z vrcholů festivalu se stalo provedení Symfo-
nie č. 8 "Antifony" Miloslava Kabeláče Slovenským
filharmonickým sborem se sbormistryní Blankou Ju-
haňákovou a pod dirigentskou taktovkou Jaroslava
Brycha. Dílo vzniklo v temných letech počátku nor-
malizace a skladateli bylo zakázáno zúčastnit se
premiéry ve Štrasburku 15. června 1971, kde mělo
provedení naprosto mimořádný ohlas. Odvahu k české
premiéře našel až roku 1984, pět let po skladatelově
smrti, šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann. 
Ostatně celý letošní program se nesl v avizovaném du-
chu a návštěvníky určitě nezklamal. Stejně jako v mi-
nulých letech se odehrával na řadě míst ve městě - ve
Smetanově domě diváky nadchlo divadelní předsta-
vení Těšínské niebo, v jízdárně zámku indická hudba,
v zámecké kapli pak nočním koncertu plně zazněl
krásný hlas opravených historických varhan. Festival
zavítal též mimo město - externí koncert se odehrál
v kostele sv. Jakuba většího v České Třebové, recital
japonské pěvkyně Fumiko Nishimatsu se uskutečnil
na zámku v Nových Hradech. ´Smetanka´ se stala
rovněž příjemným místem setkání mnoha osobností,
a to nejen z oblasti hudebního života. Vrcholí dneš-
ním Galakoncertem, jehož hvězdou je americký teno-
rista Neil Shicoff. Nezbývá než zvolat: Vivat Smetana!
Vivat Mozart! Vivat Smetanova Litomyšl!                  -ih-
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Festival Smetanova Litomyšl přinesl
několik úspěšných premiér

Významnou část programu letošního 48. ročníku
Mezinárodního operního festivalu Smetanova Lito-
myšl tvořila hudba duchovní či se sakrální temati-
kou. ”Není náhodou, že jsme se právě letos
zaměřili na tuto bohatou pokladnici umění,
jež je pilířem celé evropské kulturní tradice.
Letošní podtitul Dialogy logicky navazuje
na loňské Smíření, vždyť pro strany vzájemně
smířené je dialog přirozeným pokračová-
ním,” říká ředitel festivalu Jan Pikna a dodává:
”Věříme, že v pokoře, hloubce myšlenek a spirituál-
nosti je ten nejlepší základ pro zahájení dialogu.
A ten potřebujeme všichni; dnes možná nejvíce poli-
tici, kteří po vyčerpávajícím předvolebním boji
musejí zapomenout na rozmíšky a s dřívějšími pro-
tivníky spolupracovat.” 
Festival otevřela v pátek 16. června slavnostní „mo-
zartovská fanfára“, napsaná právě pro tuto příležitost
hudební skladatelkou Sylvií Bodorovou. Jak již napo-
vídá název úvodního pořadu Vivat Mozart!, dramatur-
gie festivalu letos pamatovala i na 250. výročí naroze-
ní tohoto hudebního genia. 
Zřejmě nejvýznamnější událostí letošního svátku
hudby se však stala premiéra nové inscenace Smeta-
novy opery Tajemství v nastudování souborem Opery
Národního divadla. ”Festival uzavřel s Národním diva-
dlem v Praze dohodu, že v letech 2006 až 2008 připra-

Ve volbách 2006
zvítězila těsně ODS
Po sečtení všech hlasů ve volbách do Sněmovny
zvítězila ODS s 35,38 hlasů. ČSSD je druhá
s 32,32 procenta hlasů. Třetí KSČM získala
12,81 procenta, KDU-ČSL 7,22 procenta a Stra-
na zelených 6,29 procenta hlasů. Volby však
skončily patem. Levice má ve Sněmovně 100
mandátů, ODS, KDU- ČSL a Strana zelených do-
hromady také 100 mandátů. 
Strany si rozdělí mandáty následovně: ODS 81
mandátů (o 23 více než v roce 2002), ČSSD 74
mandátů (+4), KSČM 41 mandátů (- 15),
KDU-ČSL 13 mandátů (-8), Strana zelených
6 mandátů. 
Pardubický kraj budou ve sněmovně nyní za-
stupovat tito poslanci: Alena Páralová, ODS, 57
let, poslankyně, Pardubice, Ladislav Libý, ODS,
52 let, starosta, Chrudim, Jiří Čepelka, ODS, 52
let, starosta Ústí nad Orlicí, Daniel Petruška,
ODS, 34 let, podnikatel, Pardubice, Radko Mar-
tínek, ČSSD, 49 let, ministr, Moravská Třebová,
Miroslav Váňa, ČSSD, 45 let, poslanec, Pardubi-
ce, Ladislava Zelenková, ČSSD, 57 let, pedagog,
Pardubice, Miloslav Soušek, ČSSD, 44 let, pod-
nikatel, Vysoké Mýto, Václav Snopek, KSČM, 54
let, sociolog, Pardubice, Pavel Severa, KDU-
ČSL, 41 let, poslanec, Litomyšl.

A.HURT
elektrospotřebiče - prodej a servis
Tyršova 276, Litomyšl, tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt

AUTOMATICKÁ
PRAČKA CALEX
5 990,- Kč
dovoz a zapojení zdarma

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK ARISTON
8 590,- Kč
multifunkční trouba, otočný gril, minutka
v/š/h: 85/50/60 cm

Premiéra nové inscenace Smetanovy opery Tajemství.

Letošní slavnostní zahajovací koncert měl podtitul Vivat Mozart! A dalo by se do-
dat: Vivat interpreti! Zleva mezzosopranistka Stanislava Jirků, sopranistka Zdena
Kloubová, dirigent Leoš Svárovský a sbormistryně Blanka Juhaňáková.

Výsledky voleb v Litomyšli
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Z jednání rady
RaM souhlasí s přijetím částky 100 tisíc korun od

Pardubického kraje na podporu projektu Rekonstrukce
městského sportoviště Wembley (rekonstrukce povr-
chu, vybudování vodovodní a kanalizační přípojky,
instalace buňky s WC a umyvadlem) a doporučuje ZaM
povýšení rozpočtu o povinný podíl 150 tisíc korun. 

RaM byla informována o tom, že děti, které budou
stravovány v rámci projektu Křížem krážem prázdni-
nami, budou hradit pouze cenu potravin a ostatní ná-
klady budou hrazeny z rozpočtu Města.

RaM byla informována o tom, že od 1. 9. 2006 bu-
de za Základní škole Zámecká vyučovat volitelný
předmět Konverzace v anglickém jazyce paní Raquel
Standish, učitelka kanadské národnosti. 

RaM schvaluje poskytnutí dotace 15.000,- Kč na
činnost ZO ČSOP - Zelené Vendolí, záchranné stanici
volně žijících živočichů.

Úpravy nájemného 
na základě zákona
č. 107/2006 Sb.
Nový zákon č. 107/2006 Sb. vstoupil v plat-
nost k 31. 3. 2006 a upravuje podmínky jed-
nostranného zvyšování nájemného z bytu ze
strany pronajímatele.
Počínaje 1. 1. 2007 bude umožněno pronají-
mateli upravit nájemné do výše, která bude
vycházet z tzv. „cílové“ hodnoty výše nájem-
ného. „Cílové“ výše nájemného stanoví k 1.
7. 2006  Ministerstvo pro místní rozvoj roz-
dílně pro jednotlivé územní celky České
republiky. Údaje budou uspořádány v tabul-
kách, ze kterých se podle aktuální výše ná-
jemného v konkrétním bytě přímo odečte
nová, maximálně možná výše nájemného pro
příští rok. Takto se bude postupovat v kaž-
dém dalším roce. Poslední zákonem stano-
vená úprava nájemného proběhne k 1. 1.
2010, kdy by jeho výše měla dosáhnout „cí-
lové“ hodnoty. 
Výše popsaný způsob je zákonem stanoven
jako maximálně možné zvyšování nájemné-
ho. Majitel bytu jej může zvyšovat i v menší
míře nebo nepravidelně v jednotlivých le-
tech 2007 až 2010.

Ing. Pavel Jiráň, vedoucí odboru MH

Kraj dokončil v Litomyšli
důležitou komunikaci

Nová komunikace, spojující silnici I. třídy mezi
Svitavami a Litomyšlí a silnici III. třídy mezi měs-
tem a Benátkami, byla slavnostně otevřena v pátek
16. června. Dílo v hodnotě téměř 13 milionů korun
zaplatil Pardubický
kraj z úvěru od Evrop-
ské investiční banky.
Letos to je zřejmě jedi-
ná nová silnice, kterou
kraj otevírá. I nadále
budou pokračovat mo-
dernizace a rekon-
strukce komunikací. Z
úvěru Evropské inves-
tiční banky bude takto
během čtyř let oprave-
no šedesát silnic. Nyní
jich je hotová zhruba
polovina.
Nová, pět set třicet tři
metry dlouhá silnice v
Litomyšli odlehčí do-
pravě ve městě a zpří-
stupní postupně budovanou litomyšlskou průmy-
slovou zónu Benátská dalším investorům. Realiza-
cí investičních záměrů se může zvýšit nabídka no-
vých pracovních příležitostí. Nezaměstnanost na
Litomyšlsku nyní dosahuje zhruba osmi procent.

Aktivní pobídkou ze strany Města bylo před časem
vykoupení prvních osmi hektarů orné půdy od
soukromého subjektu. Město chce do budoucna
postupně vykoupit řádově 30 hektarů půdy, zále-

žet ale bude na zájmu
investorů o podnikání
v průmyslové zóně.
Podnikat zde hodlá již
několik místních fi-
rem. „Do budování
dalších inženýrských
sítí v průmyslové zóně
chceme investovat
postupně tak, aby-
chom tu neukládali
do země peníze z
městského rozpočtu
zbytečně. Zatím se
nám daří podle zájmu
podnikatelů zónu v
předstihu připravo-
vat,“ říká starosta
města Jan Janeček.

Novou komunikaci postavila místní firma Profi-
stav s.r.o., subdodavatelem byla SKANSKA DS
a.s., projekční práce zajistila OPTIMA s.r.o. Vyso-
ké Mýto.

Text a foto Ivan Hudeček

V úterý 20. června byla na budově piaristické koleje
v Litomyšli slavnostně odhalena pamětní deska Fran-
tiška Ambrože Stříteského, rektora piaristické koleje,
který byl v padesátých letech pronásledován zločin-
ným komunistickým režimem. Jako účastník politic-
kých procesů strávil ve vězení plných deset let.
Citujeme z proslovu předsedy litomyšlské pobočky
Konfederace politických vězňů Jiřího Kopřivy:
František Ambrož Stříteský, který představuje charis-
matickou osobnost posled-
ního rektora koleje a sou-
časně i posledního provin-
ciála tohoto řádu u nás, se
narodil 9. prosince 1912
v Horním Újezdu v rodině,
kde z šesti sourozenců čty-
ři zemřeli v mladém věku
a navíc František i o tři ro-
ky starší sestra Anna ztrati-
li ještě jako děti i svého ot-
ce. V letech 1928 - 1936
studoval mladý Stříteský
na litomyšlském gymnáziu
a v jeho úmyslu stát se pia-
ristou jej posilovala skutečnost, že už tehdy bydlel na
koleji a na studiu jej podporoval rektor a pozdější pro-
vinciál piaristů Cyril Žampach.
V letech 1937 - 1939 byl posluchačem na Teologické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a po jejím uzavření
nacisty pokračoval ve studiu na bohosloveckém semi-
náři pražské arcidiecéze. V roce 1940 složil řádový slib
a o dva roky později byl vysvěcen na kněze. Po návra-
tu do Litomyšle se v září 1945 stal rektorem piaristic-
ké koleje a druhým kaplanem děkanství, současně
vyučoval na místním gymnáziu. Zde byl nesmírně ob-
líbeným profesorem, a to nejen u žáků. Jeho hodiny
vyučování náboženství jsme navštěvovali i my, stu-
denti, kteří nebyli katolíky, protože u něho nad dog-
matickými výklady převažovaly filozofické analýzy
na různá společenská témata. Vedle své duchovní
a pedagogické činnosti se rektor Stříteský také zapo-

Na piaristické koleji byla odhalena deska
věnovaná památce rektora Stříteského 

jil do kulturních aktivit města, byl členem lidové stra-
ny, oblastním duchovním rádcem Junáka, členem
kulturní komise MNV a po krátký čas také členem teh-
dejšího ONV v Litomyšli.
Po únoru 1948 se jej nová garnitura státní moci usi-
lovně snažila získat ke spolupráci a zapojit i do poli-
tického života. Komunisté ve Stříteském spatřovali
velikou naději, neboť byl člověkem s opravdu hlubo-
kým sociálním cítěním a v jejich očích, vzhledem ke

svému původu a trnitému
mládí, prožitému v opra-
vdové chudobě, předsta-
voval prototyp duchovní-
ho, který bude propagovat
nástup komunistického
režimu k moci. Rektor St-
říteský si však dobře uvě-
domoval, že za proklamací
o sociální rovnosti je skry-
ta touha po vládnutí, která
postupně povede k likvi-
daci veškerého svobodné-
ho života v naší zemi.
Po krachu nadějí, že se

z rektora stane jeden z tzv. „mírových kněží“, tedy
duchovních, kteří budou otevřeně podporovat ko-
munistickou moc tím, že se postaví do čela nově
koncipované „katolické akce“, tedy náboženské or-
ganizace plně pod kontrolou jejich ústředního výbo-
ru, byl označen za vůdce studentské organizace
„ATA“ a 1. dubna 1950 zatčen. Ve dnech 9. - 11. října
téhož roku se v litomyšlském Smetanově domě kona-
lo veřejné zasedání Státního soudu, při kterém byla
souzena tzv. protistátní činnost „Skupiny Stříteský
a spol.“, jak ji tehdejší justice nazvala. Několika ob-
žalovaným, včetně rektora, bylo vyhrožováno tres-
tem smrti, ale i v jeho případě použil soud, jak v roz-
sudku jeho předseda odůvodnil, mimořádného zmír-
ňovacího práva a jmenovaný vyslechl rozsudek je-
nom na 25 let těžkého žaláře. 

Pokračování na straně 4

POZOR! Upozornění pro všechny, kteří budou
v červenci a srpnu cestovat autobusem. Pravděpodob-
ně během měsíce července bude zahájena zásadní
přestavba autobusového nádraží a autobusy budou
dočasně přijíždět a odjíždět z parkoviště pod II. a III.
základní školou. Myslete na to při svém cestování a
nechte si vždy dostatečnou časovou rezervu. 

Kinematograf bratří Čadíků zavítá do Litomyšle za-
čátkem druhé poloviny prázdnin. Od 6. do 11. srpna
bude promítat tyto české filmy: Román pro ženy,
Příběhy obyčejného šílenství, pohádku Anděl páně či
úspěšný film Skřítek. Pátý film je i tentokrát zatím
překvapením. 

Předávání štafety se uskutečnilo ve středu 28.
června v III. základní škole. Žáci devátých tříd tu po
kulturním vystoupení provedli školou své malé kama-
rády, kteří v září usednou do lavic prvních tříd vůbec
poprvé ve svém životě. 

Slavnostního otevření nové silnice se vedle starosty města
(vlevo) a krajského radního Ivo Tomana zúčastnil člen do-
pravního výboru kraje Josef Jílek (zcela vpravo).
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Litomyšl ‘Šumným městem’
Litomyšl se stala dalším městem úspěšného televizní-
ho cyklu. Šumná města věnovaná Litomyšlsku uvidí
diváci České televize na podzim. „Natáčení dopadlo
dle mého soudu velmi dobře. Zrovna dnes jedu z Pra-
hy ze střižny, kde jsme tento díl dokončovali,“ řekl
nám krátce před litomyšlskou premiérou divadelní
hry Těšínské niebo ve Smetanově domě režisér a autor
projektu Radovan Lipus. „Myslím, že to vypadá oprav-
du moc pěkně a že tento díl bude zajímavý a půvabný.
Musím se přiznat, že Litomyšl je pro mě takovou po-
zdní láskou. V současné době je to město, které mě
velmi okouzlilo,“ přiznává. Radovan Lipus nenavštívil
Litomyšl poprvé, avšak (jak sám říká) až nyní se do ní
ponořil a letos o prázdninách tu se svojí ženou a její-
mi třemi dětmi stráví dovolenou. 
Filmaři působili v Litomyšli několik dní a svoji práci u-
končili na Růžovém paloučku u Morašic. Hlavní po-
stava cyklu, architekt a populární herec David Vávra,
tentokrát oblékl sokolský kroj ozdobený trikolórou
a spolu s ním se do přípravy dalšího dílu zapojily jeho
dvě malé dcery Maruška a Anička. Ani pro Davida Váv-
ru není Litomyšl něčím zcela novým. V roce 2004 tu
například v Zámeckém pivovaru moderoval besedu
Povídání nejen o moderní architektuře v památce

Zimní stadion je připraven 
k celoročnímu užívání

Výsledkem dlouhých diskusí nad rekonstrukcí, za-
střešením a opláštěním zimního stadionu bylo roz-
hodnutí opravit kluziště tak, aby nesloužilo jen k ho-
kejovým zápasům. Pro svoji finanční náročnost byla
celá rekonstrukce podle
projektu ing. arch. Aleše
Buriana rozfázovaná do
tří etap, které byly reali-
zovány v průběhu let
2002 až 2005. Po jejich
dokončení poskytuje za-
střešený stadion na vý-
chodní tribuně s betono-
vými stupni místa 1422
divákům, na západní tri-
buně si může sednout 188
diváků a dalších 44 najde
místa k stání. V rámci re-
konstrukce byla instalo-
vána také nová světla, o-
zvučení, nové střídačky
a mantinely. Naposledy
bylo v roce 2005 provede-
no opláštění jižní a západní strany stadionu. V první
etapě bylo proinvestováno 11,2 milionů korun (z toho
400 tisíc korun byla dotace z Pardubického kraje),
druhá etapa rekostrukce si vyžádala 25,1 mil. Kč
(z toho 15 milionů korun byla státní dotace), na rea-

lizaci třetí etapy přispěl stát 14 miliony korun z cel-
kových nákladů 17,5 milionu korun.
V letošním roce by mělo dojít k dokončení opláštění
vybudováním zčásti prosklené severní stěny a k vybu-

dování pláště na východní
stěně. Nezbytná bude ta-
ké oprava kanálu chlaze-
ní. Náklady na dosud ne-
provedené práce by ne-
měly přesáhnout 9 milio-
nů korun a budou opět
z velké části hrazeny ze
získané státní dotace. 
Už začátkem května ale
byla na zimním stadionu
nákladem 860 tisíc korun
instalovaná plocha s umě-
lým povrchem a od 5.
června slouží toto sporto-
viště pro sálové sporty
a in-line bruslení veřej-
nosti i školám. První za-
těžkávací zkoušku prodě-

lal nový povrch i zázemí stadionu při Mistrovství Ev-
ropy v sálové cyklistice, které se v Litomyšli uskuteč-
nilo koncem května za velkého zájmu sportovní veřej-
nosti i cyklistických idolů bratrů Pospíšilových.             

-eh-  foto Ivan Hudeček

UNESCO a Litomyšl v kontextu moderní architektury
v historickém městě obdivuje. „Cyklus je programově
zaměřen na architekturu 19. a 20. století. Záměrně
neřešíme starou architekturu. V Litomyšli se proto
v podstatě vůbec nezabýváme zámkem, respektive
zabýváme se jím jenom ve vztahu k restaurátorům,
kteří tady ve 20. století působili,“ vysvětluje Radovan
Lipus. Je ale pravda, že litomyšlským specifikem je to,
že po Praze a Brnu, možná ještě po dvou výrazně vět-
ších městech, je Litomyšl nejvýznamnějším ohniskem
současné architektury - hlavně devadesátých let 20.
století, což je naprosto jedinečné. Projevuje se to ne-
jen ve velkých realizacích, jakými jsou Masarykova
škola nebo internát Pedagogické školy, restaurátor-
ská škola, ale projevuje se to i v drobné architektuře,
v mobiliáři, v úpravě nábřeží od Josefa Pleskota, v la-
vičkách, v plotu za fakultou, v kašně, v dláždění, což
je ‘neviditelná’ architektura, kterou si běžný člověk
ani nemusí uvědomovat nebo vnímat, ale díky níž je
v tomto městě dobře, harmonicky, bezpečně a spoko-
jeně. Myslím, že Aristoteles říkal, že město má půso-
bit tak, aby se v něm člověk cítil bezpečně a šťastně
a myslím, že Litomyšl tak působí,“ uzavírá.

Ivan Hudeček

K úpravám dopravy
v ulici 17. listopadu
Město Litomyšl na základě připomínek obča-
nů k regulaci rychlosti jízdy, špatné průjezd-
nosti ulice 17. listopadu a požadavků na pří-
padné osazení retardérů zadalo v roce 2005
odborné projekční firmě Ing. Petr Novotný,
Pardubice, zpracování návrhu na dopravní
řešení této lokality. Uvedená firma má za se-
bou úspěšné realizace projektů například
v Rybitví u Pardubic, Pardubicích, Rychnově
nad Kněžnou a úspěšně prezentuje svoje ná-
vrhy v soutěži takovýchto opatření pořádané
Nadací Partnerství.
Firma vypracovala projekční návrh, jehož
hlavní úpravy jsme prezentovali ve zpravodaji
LILIE 2. června 2005. Na tento článek jsme ob-
drželi jediné negativní stanovisko, které však
nenapadalo použité prvky, ale spíše nutnost
jejich instalace. V roce 2005 se však nepodaři-
lo vlivem prodlužování stavebního řízení
investici provést. V letošním roce se naposledy
o problematice ulice 17. listopadu na základě
připomínek občanů jednalo 11. 5. 2006 na za-
sedání Zastupitelstva města Litomyšle. Akce
byla již částečně zrealizována a představuje
hlavní tři úpravy, které mají vést ke snížení
rychlosti vozidel a lepšímu uspořádání směru
jejich pohybu a vzájemného vyhýbání.
Miniokružní křižovatka:
v postatě je to zpomalovací retardér, který
zpomaluje rychlost vozidel hned ve třech
směrech najednou a dále, podle názoru pro-
jektanta, lépe řeší přednost jízdy, kde dříve
hlavní silnice tvořila oblouk. Instalace tohoto
opatření vycházela čistě z projekčního návr-
hu, byla v orgánech města diskutována a je-
jich přínos byl zkoumán i na referenčních
objektech. Ke zpomalení rychlosti jízdy na ní
dochází z důvodů nutného manévrování s vo-
zidlem a nebo přejezdu střední montované
zvýšené části, která je pojízdná v plném profi-
lu hlavně pro rozměrnější vozidla. Uvnitř
kruhu je použita přerušovaná čára, která pro
řidiče znamená, že nezpůsobí přestupek,
pokud najede na montovaný střed. Řidiči
osobních vozidel si tedy mohou vybrat, podle
našeho názoru, z pohodlnějšího pomalého
obkroužení (doporučujeme 20 km/h) nebo
pomalého přejetí středového retardéru (stejně
jako u příčných retardérů). Rozměrnější vo-
zidla samozřejmě budou přejíždět po střed-
ním retardéru. Všechny použité montované
prvky jsou v podstatě části montovaných pře-
jížděných retardérů. V přednosti vozidel je-
doucích do kopce po ulici Dukelské se příliš
nezměnilo, neboť i dříve byla nucena dávat
přednost vozidlům kopírujícím tvar hlavní sil-
nice a množství vozidel odbočujících z horní
části ulice Dukelská na ulici 17. listopadu je
podle provedeného sčítání minimální. Mini-
okružní křižovatka samozřejmě nikdy nemů-
že sloužit k tomu, aby byla objížděna kolem
dokola - pro průjezd v jednotlivých dřívějších
směrech to není potřebné.
Vystřídané stání:
má opět vytvářet zpomalovací stranový retar-
dér, neboť řidiči projíždějící ulicí jsou nuceni
objíždět vozidla a ke vzájemnému míjení
využívají výhybných míst. Navíc by takto
zaparkovaná vozidla měla umožnit lepší prů-
jezdnost i například autobusu MHD bez nut-
nosti couvání. Parkovací plochy by z obou
stran měly být ohraničeny osázenými květi-
náči, které přispějí i ke vzhledu a zobytnění
komunikace.              Pokračování na straně 5

Podmínky zimního stadionu si pochvaloval i Jindřich Po-
spíšil (druhý zprava), který spolu se svým bratrem převzal
nad Mistrovstvím Evropy v sálové cyklistice záštitu.

Mateřské školy o prázdninách
Také v letošním roce se nemusí rodiče dětí navštěvujících mateřské školy v Litomyšli bát, že by o jejich
ratolesti nebylo v době letních prázdnin postaráno. 
Každá mateřská škola bude uzavřena pouze měsíc. V této době mohou rodiče za úhradu využít služeb
ostatních dvou mateřských škol ve městě. 

ČERVENEC SRPEN

3. 7. - 23. 7. 24. 7. - 6. 8. 7. 8. - 20. 8. 21. - 27. 8. 28. 8. - 3. 9.

I. MŠ otevřeno zavřeno zavřeno otevřeno

II. MŠ zavřeno otevřeno zavřeno otevřeno

III. MŠ zavřeno zavřeno otevřeno
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Druhý ročník Smetanovy výtvarné 
Litomyšle dosud probíhá

Smetanova výtvarná Litomyšl si již zřejmě definitiv-
ně našla své místo v nabídce největšího hudebního
svátku v našem městě. Druhý ročník, který dosud
pokračuje několika výstavami, se znovu setkal s ne-
všedním zájmem milovníků umění i návštěvníků
města.
Kolekce privátních portfolií světových fotografů
koncipovaných v Paříži pod sběratelskou a vydava-
telskou značkou Chez Higgins je až do 16. července
vystavena v Galerii Kubík na Smetanově náměstí.
Výstava s názvem Skrytá tvář světa - Le visage caché
du monde přibližuje velice osobní forografie z dílny
46 autorů a je vůbec první veřejnou prezentací to-
hoto jedinečného uměleckého počinu jako celku.
„Skrytá tvář světa těchto autorů je latentně nasta-
vena viditelnému dění. Odhalena, nabízí krásu
i děs, požitky pro všechny smysly, ale i trest za hří-
chy našeho světa...,“ říká dr. Pavel Chalupa, který
je spolu s Ericem Higginsem a Marcem Rivierem ku-
rátorem výstavy.
Přístupná je denně od 10 do 17 hodin.

nem a v Berlíně a vídeňskou Galerií Martin Janda. 
Výstava v II. patře zámku s názvem Dostředivé o-
kraje nabízí až do 31. července ukázku vizuálního
umění z Pardubického kraje. Deset malířů a dva fo-
tografové (Jiří Toman, Luděk Vojtěchovský) jsou
vybráni se zřetelem k progresívnosti svého vizuální-
ho směřování v celočeském měřítku, někteří pak
dosáhli výrazného uznání i za našimi hranicemi.
Oblouk vystavených načínají legendy Václava Boští-
ka, Karla Malicha a Bohdana Kopeckého, klene se
pak přes Zbyška Siona, Františka Kyncla a další au-
tory až po postmoderního nazaréna, chrudimského
rodáka Jana Knapa. Výstavu připravila Východočes-
ká galerie v Pardubicích a jejími kurátory jsou Mar-
tin Dostál a Vít Bouček. Přístupná je denně kromě
pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
Letošní hlavní expozicí projektu Smetanova výtvar-
ná Litomyšl se stala výstava přibližující výběr z díla
Jakuba Schikanedera ve II. patře zámku. Umělcův
život i tvorba jsou spjaty s Prahou, kde se v roce
1855 narodil a roku 1924 zemřel. Studoval historic-

Památce rektora
Stříteského
Dokončení z druhé strany
Mimochodem, všech 24 obžalovaných, z nichž vět-
šina byla ještě mladistvých, bylo odsouzeno k úhr-
nému trestu 220 let, všichni nepodmíněně.
Rektor Stříteský prošel mnoha věznicemi a strávil
v nich deset let, z toho rok a půl v naprosté izolaci.
Během výkonu trestu při druhém pobytu v pardu-
bickém kriminále v roce 1954 a 55 byl podroben
brutálním výslechům, jejichž cílem byla snaha StB
získat dostatečný usvědčující materiál pro zinsce-
nování obdoby „Babického procesu“, ve kterém
měli být čtyři kněží z Litomyšlska obviněni, že byli
iniciátory zastřelení člena KSČ a studenta tamější
obchodní akademie Lubomíra Krátkého dne 11.
ledna 1949 v Pardubicích a že čin mohl provést ně-
kdo ze skupiny ATA nebo ze skupiny v nedaleké
Budislavi. Tato vražda nebyla mimochodem nikdy
objasněna.
Po propuštění v květnu 1960 se vrátil do Litomyšle,
začal pracovat v zahradnictví a později v okrasných
školkách, kde s úspěchem vykonal i zahradnickou
zkoušku, ale vedení podniku začalo využívat jeho
znalosti jazyků jako překladatele odborné literatu-
ry. V roce 1968 se stal ze stejného důvodu doku-
mentačním pracovníkem Výzkumného a vývojové-
ho ústavu technického skla v Praze, kde pracoval
až do odchodu do důchodu v roce 1972. Ve stejném
roce se stal osobním tajemníkem vikáře králové-
hradecké diecéze, když předtím v roce 1969, v době
jistého uvolnění politických represí, byl generálem
řádu piaristů jmenován provinciálem.

Zemřel na počátku „sametové revoluce“ 16. prosin-
ce 1989 a byl pohřben u zdi kostela sv. Anny v hro-
bě piaristy Germana Presidenta.
F.A. Stříteský byl až do smrti věrný svému poslání,
byl člověkem velikého ducha a širokého srdce, mu-
žem, který zanechal v myslích těch, se kterými se
při této činnosti setkal, hlubokou stopu. V nepo-
slední řadě byl také jednou z obětí nelidského ko-
munistického režimu, který jej nikdy nedonutil
k tomu, aby porušil svůj kněžský slib, mravní zása-
dy, osobní přesvědčení a duchovní poslání.
Za to vše mu patří naše poděkování a úklona jeho
památce.“
Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastnil ta-
ké dlouholetý přítel pana rektora Jaroslav Láznička
z Osíku, který jednání o vzniku desky inicioval. Podě-
kování za propagaci myšlenky patří také PhDr. Marti-
nu Boštíkovi z Regionálního muzea v Litomyšli,
starostovi města Ing. Janu Janečkovi a autorovi
pamětní desky akademickému sochaři a medailérovi
Jiřímu Věnečkovi.                           -red-  foto I. Hudeček

V prostorách Zámeckého pivovaru byla po dobu
konání festivalu přístupná výstava Jiřího Davida
s názvem Rozum a cit a Jana Merty. Malíř, fotograf
a vizuální umělec Jiří David přiblížil návštěvníkům
ukázky ze tří konceptuálních fotografických cyklů
s politickými a společenskými konsenkvencemi -
Moji rukojmí z roku 1997, které odkrývají zdroje ná-
silí, Bez soucitu z roku 2001 a letošní projekt Pátá
pečeť.
Výstava nazvaná Jan Merta v prostoru Josefa Ples-
kota připomíná blízkost obou autorů - výtvarníka
a známého architekta. V architektonickém ateliéru
Josefa Pleskota v pražských Holešovicích je Mer-
tův černobílý obraz dominantou prostoru, Merta
byl také Pleskotem vybrán pro průčelí zámeckého
pivovaru v Litomyšli. Jako jeden z mála součas-
ných českých umělců je Merta zastupován zahra-
ničními galeriemi - Galerií Johnen v Kolíně nad Rý-

ké a žánrové malířství na Akademii výtvarného u-
mění v Praze a v Mnichově. Od roku 1885 působil na
nově zřízené Uměleckoprůmyslové škole, nejprve
jako asistent Františka Ženíška a od roku 1894 jako
řádný profesor. Jeho umělecké začátky jsou spojené
s generací Národního divadla. V 90. letech 19. sto-
letí se od tradičně koncipovaného obrazu obrací
k osobitému pojetí námětu. Jeho tvorba se oprosti-
la od vnějšího popisu k přímému přenosu nálady
a prožitku, od oslavy ideálu ke konfrontaci se sku-
tečností. Vrcholí ve dvou liniích v naturalismu
a v melancholických obrazech městské, obvykle
noční krajiny. Schikanederova citlivost tak souzní
s představami a náladami české a evropské deka-
dence. Intimita, kultivovaná malba, jemná práce se
světlem, citlivost pro hledání místa člověka v zšeře-
lém anonymním městě a otázky pátrající po smyslu
jeho životní cesty jsou společné dílům litomyšlské
výstavy, která potrvá do 31. července.
Připomeňme, že od 11. října do 7. ledna proběhne
ve Východočeské galerii v Pardubicích v objektu na
zámku monografická výstava Jakuba Schikanede-
ra, jejíž přípravou je pověřen Doc. PhDr. Roman Pra-
hl CSc. Výstavu připravila Východočeská galerie
v Pardubicích a jejími kurátory jsou Martin Dostál
a Hana Řeháková. Otevřeno je denně kromě pondě-
lí od 9 do 12 hodin a 13 do 17 hodin.                        

-red- 
foto Ivan Hudeček

Ke snímku vlevo: Při vernisáži výstavy Jana Merty v prosto-
rách Josefa Pleskota promluvili také ministr pro místní roz-
voj Radko Martínek a ředitel Východočeské galerie v Pardu-
bicích a kurátor výstavy Martin Dostál (vlevo).

Výstavu v Galerii Kubík uvedl v pátek 16. června radní Par-
dubického kraje zodpovědný za kulturu a památky a eme-
ritní starosta Litomyšle Miroslav Brýdl.

Díla Davida Černého v Zámeckém pivovaru, upozorňující na
rozporuplnost dnešního světa, kontrastovala s prodejní vý-
stavou šperků z ateliéru MgA. Věry Novákové a zlatnictví
Sabiny Bendové.

Čestnou stráž u odhalování pamětní desky tvořili litomyšl-
ští skauti.

PRONAJMU BYT 3+1 v Litomyšli
Komenského nám., (2 min. od Smetanova náměstí)
vč. vybavení. Pod balkonem hřiště, ideální pro studenty.
Tel.: 737 777 845 , 461 613 556



5

„Ahoj doma. Moře je teplé, pláže čisté, svítí
stále slunce. Máme se tu dobře.“ Tyto řádky
a řadu dalších pozitivních slov mohli číst rodi-
če a příbuní žáků litomyšlské Speciální školy
na pohlednicích od Středozemního moře.
Ano, „Specka“ opravdu odjela k moři. Zúročila
se tak pětiletá snaha
dětí i jejich pedago-
gů, kteří pro naplně-
ní snu vymysleli
mnoho krásných ak-
cí - tkali gobelíny,
pořádali jarmarky
a dražby svých vý-
robků, proměnili Zá-
mecký pivovar v her-
nu.
Do italského letovis-
ka v Riccione odjelo
v polovině června 50
dětí včetně dvou vo-
zíčkářů. O žáky od 2.
do 9. třídy se staralo
18 dospělých včetně
čtyř rodičů a lékaře -
MUDr. Marcela Mareše ze Sebranic. Desetiden-
ní pobyt v kempu Adria škole zajistila Cestov-
ní kancelář SKALLA. 
Během cesty do střední Itálie se dva autobusy
s litomyšlskými školáky zastavily ve Vídni, na
zpáteční cestě patřila přestávka v jízdě San
Marinu. Právě cestování, z něhož měli peda-
gogové největší obavy, zvládly děti výborně.
Také v letovisku mohly děti poznat řadu atrak-
cí, když navštívily delfinárium, aquapark či
multikino IMAX, na pobřeží sbíraly mušle, sta-
věly hrady z písku a ochutnaly pravou italskou
zmrzlinu. „Poznaly nová místa, jinou kulturu
i noční život italského pobřeží. Zažily večerní
procházky se západem slunce a již samotné

moře a koupání v něm byly pro ně velkým zá-
žitkem,“ konstatuje Josef Štefl, který se na or-
ganizaci celé akce podílel snad nejvíce. Čeští
chlapci mohli dokonce fandit našim fotbalis-
tům v jejich (bohužel marném) snažení v boji
o postup do dalších bojů na Mistrovství světa

v kopané. „V hos-
půdce jsme potkali
další Litomyšláky.
Byli jsme tam po-
chopitelně jediní,
kdo fandil českému
týmu. Přesto byla at-
mosféra přátelská,“
vzpomíná ředitel
školy Jan Janypka.
Obrovský dík za
splněný sen patří
bezpochyby sponzo-
rům. Vzhledem k je-
jich pomoci a výtěž-
ku z výše uvedených
akcí školy hradili ro-
diče žáků pouze čás
nákladů. Postupně

nastřádaná částka od sponzorů nakonec dosá-
hla 125 tisíc korun, 20 tisíc korun věnovalo
škole Město. Však také žáci nezapomněli po-
slat od moře pozdrav starostovi města Janu
Janečkovi. Další milá pohlednice pak putovala
na adresu herce Jana Potměšila, který aktivity
školy po celou dobu podporoval a dokonce se
na podzim akce s názvem Sen o moři osobně
zúčastnil.
„Rádi bychom podobný pobyt v horizontu ně-
kolika let, i přes jeho obrovskou náročnost,
zopakovali. Již v příštím roce bychom chtěli
strávit jeden týden v Praze,“ plánuje ředitel
školy.

Ivan Hudeček, foto archív školy

Žáci speciální školy uskutečnili 
svůj sen o moři

Hurá, hurá jsou tu konečně Pátky!
„Hurá, hurá, konečně jsou tu prázdniny!“, zvolá
zcela jistě nejeden malý školáček, ale i trošku větší
student. „Hurá, hurá, konečně je tu léto a k tomu
ještě pátek!“, radují se dospěláci. „Hurá“ si však
mohou opět unisono zakřičet všichni, kdo mají rádi
pohádky a dobrou živou muziku. Jsou tu totiž
další, v pořadí již osmé, Toulovcovy prázd-
ninové pátky. A s nimi každý prázdninový
pátek pohádka nejen pro děti, Toulovco-
va tombola pro všechny příznivce drob-
ného hazardu a koncert nejen pro dospě-
láky. Tedy podtrženo, sečteno - čeká nás
celkem osm pohodových prázdninových pá-
tečních večerů.
Celé prázdniny zahájí svým vyprávěním o Perníkové
chaloupce oblíbené divadlo Julie & spol., které vy-
střídá před osmou hodinou partička v čele se Zdeň-
kem Vřešťálem a Vítem Sázavským. Kdo hádá, že
hudební prázdniny odstartuje skupina Neřež, hádá
správně. Tuto kapelu, která již od roku 1979 rozbíjí
bariéry mezi folkem, rockem a moderní hudbou, asi
není třeba dlouze představovat. Dodáme-li, že se
původně jmenovala Nerez a dlouhá léta zde zpívala
i Zuzana Navarová, je myslím už všem jasné, co nás
první Pátek čeká za parádu! Druhý Pátek bude ve
znamení „skvělé zábavy“ - i takový ortel vyřkli kriti-
ci nad muzikou pražského sdružení s mírně ulítlým
názvem Původní Bureš. Hudba Burešů bývá označo-
vána jako rockově - folkový hospodský úlet, mísí se
zde folk - rock, reggae i punk. Svým ledabylým

a trochu nakřáplým instrumentálním doprovodem
přesně vystihuje atmosféru hospod, pubů, krčem
a knajp. Přidáme-li texty ovlivněné trochu surrea-
lismem, trochu dadaismem, trochu pohádkovým
světem či kramářskou písní, můžeme se těšit na o-

pravdu veselý večírek. Další Pátek bude patřit
pódium na Špitálku nejen Dračí pohádce,

ale také zpěvákovi, muzikantovi a sklada-
teli Luboši Pospíšilovi. Bývalý člen skupin
C&K Vocal, 5P či Blue Effect v Litomyšli
představí seskupení LPG, tedy Luboš Po-

spíšil Group. První polovinu prázdnin uza-
vře skvělá irská muzika v podání mladé ka-

pely z Ostravy Celnic Cross. Uslyšíme tradiční ir-
ské reely, jigy a polky v poněkud netradičních aran-
žích. Kapela se podle svých slov nechává ovlivňovat
i hudbou ostatních keltských oblastí, ale i jinými
hudebními žánry. Představení interpretů a skupin,
kteří nám budou zpříjemňovat druhou polovinu
prázdnin, si necháme do příštího, srpnového čísla
Lilie.                
Tak tedy malé opáčko na závěr: každý pátek
o prázdninách, ve stejný čas (18.00 respektive
v 19.30 hodin), na stejném místě (Toulovcovo ná-
městí). Na všechny akce bude dobrovolné vstupné
a celý výtěžek bude věnován opět na konto Nadace
rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem!
V případě nepříznivého počasí se budeme přesouvat
do Music clubu Kotelna, který disponuje skvělým o-
zvučením i bezchybným světelným parkem.      -ms-

K úpravám dopravy
v ulici 17. listopadu
Dokončení ze strany 3
V současné době na základě připomínek oby-
vatel jednáme s projektantem o možnosti
označení další plochy k parkování, což však již
nebude zcela v souladu s doporučenými tech-
nickými normami. Bude samozřejmě hodně zá-
ležet na disciplíně řidičů parkujících vozidel,
jak toto opatření bude plnit svoji funkci.
Dlážděný zvýšený zpomalovací retardér:
bude vybudován napříč křižovatkou před čp.
1001 a bude umožňovat zároveň přecházení
chodců v šikmém směru.
Zároveň bychom chtěli připomenout obecnou
zkušenost, že zaručeně zpomalit rychlost jízdy
nelze v současné době jiným způsobem, než
zásahem do pohodlí a zvyklostí řidiče. Taková-
to opatření se navíc dají zcela odzkoušet až
v rámci provozu a chceme upozornit, že reakce
obyvatel na okružní křižovatku u nemocnice
byla podobná. Proto také je celý projekt reali-
zován tak, že neznamenal (kromě ještě nepro-
vedeného dláždění) trvalý zásah do konstruk-
ce komunikace. Opatření jsou navržena podle
norem a doporučení a prošla předepsaným
schvalovacím řízením. I jim bychom hlavně
měli dát čas na to, aby obhájila sama sebe pří-
mo v provozu. První úsudky z něčeho nového
nemusí být vždy ty správné.

Ing. Pavel Jiráň, vedoucí odboru MH

Pláže ve středoitalském Riccione byly čisté a dětem ze Spe-
ciální školy v Litomyšli nabízely možnosti různorodého vy-
žití - stavění hradů z písku, míčové hry nebo procházky.

Galerie Zdeněk Sklenář
si připomněla 15. výročí
svého vzniku
Galerie Zdeněk Sklenář v Mariánské ulici slaví v tomto
roce patnáct let od zahájení své činnosti. Po celou
tuto dobu prosazuje nejvýraznější hodnoty českého
výtvarného umění v Litomyšli, v Praze a v zahraničí,
zejména ve východní a jihovýchodní Asii. Pro letošní
prezentaci v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle při-
pravila mimo jiné představení obrazu Sv. Jana Křtite-
le, díla Jana Zrzavého, považované dlouhou dobu za
nezvěstné. V rámci společenského setkání u příleži-
tosti zahájení výstavy Klenoty českého umění v sobo-
tu 17. června večer na terase galerie vystoupila operní
pěvkyně Gabriela Beňačková za doprovodu kytaristy
Lubomíra Brabce. Společně nastudovali koncertní
provedení árie Rusalky ze stejnojmenné opery Anto-
nína Dvořáka.         -ih- 

Na terase galerie vystoupili Grabriela Beňačková a Lubomír
Brabec.                                                         foto Ivan Hudeček

Inzerujte v Lilii!
tel.: 465 424 448
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Hasiči zachraňovali dům u radniční věže
Ukázkou pozvali na nedělní soutěže

Při příležitosti Okresní soutěže v požárním sportu
sborů dobrovolných hasičů Svitavy se v pátek 23.
června odpoledne před obchodním domem Kubík
na Smetanově náměstí představila hasičská druž-
stva široké veřejnosti v akci. Všem sborům okrsku
Litomyšl byl v 16 hodin
vyhlášen poplach. K simu-
lovanému požáru jednoho
z domů u radniční věže
přijeli dobrovolní hasiči z
Lánů, Sedlišť, Kornic, No-
vé Vsi, Pohodlí, Osíku, Ne-
došína, Pazuchy a Suché.
Před obchodním domem
Kubík pak předvedli dál-
kovou dopravu vody z ře-
ky Loučné, běh na 100 m
s překážkami, požární ú-
tok družstva mužů a po-
žární útok družstva mladých hasičů. Tím nejlep-
ším způsobem tak pozvali veřejnost na nedělní
okresní soutěž v požárním sportu.
Na městském stadionu Černá hora se poměřila ha-
sičská družstva v běhu na 100 metrů s překážka-
mi, ve štafetě čtyři krát 100 metrů a v požárním

útoku. Nejúspěšnější byli dobrovolní hasiči ze Ši-
rokého Dolu a z Kamence, pochvalu zaslouží i ženy
z Pohodlí. Litomyšl se těmito soutěžemi připravila
na mistrovství republiky hasičských družstev v po-
žárním sportu, které přivítá v září tohoto roku.

Výsledky - muži: 1. Široký
Důl, 2. Desná A, 3. Hartma-
nice, 4. Telecí, 5. Slatina,
6. Kamenec, 7. Jevíčko, 8.
Rozhraní, 9. Desná B, 10.
Chrastavec, 11. Svitavy -
Lány, 12. Sedliště, 13. U-
dánky, 14. Vranová Lhota,
15. Suchá Lhota, 16. Trstě-
nice, 17. Chornice.
Ženy: 1. Kamenec, 2. Des-
ná, 3. Březina u Moravské
Třebové, 4. Hartmanice,
5. Vranová Lhota, 6. Po-

hodlí, 7. Suchá Lhota, 8. Gruna, 9. Čistá.
Muži 100 m - 1. Jan Lorenc, Široký Důl, 2. Jakub
Paulíček, Široký Důl, 3. Dušan Flídr, Desná A.
Ženy 100 m - 1. Jana Flídrová,   Desná, 2. Pavla
Švábová, Kamenec, 3. Vendula Švandová, Kame-
nec. Text a foto Ivan Hudeček

Jsou sociální služby novým  
odvětvím ekonomiky?

Pilotní projekt na poli sociálních služeb před-
ložil Úřad práce v Chrudimi v minulém roce.
Jeho partnery se vedle Pardubického kraje,
Univerzity Hradec Králové stala města Lito-
myšl, Hlinsko a Třemošnice. V Litomyšli bylo v pá-
tek 23. června ukončeno v hotelu Dalibor meziná-
rodní setkání partnerů tohoto projektu, kteří
přivezli do Čech svoje zkušenosti z fungování soci-
álních služeb v Rakousku, Německu, Itálii, na Slo-
vensku a v České republice. Přestože každý národ
má na tomto poli svoje specifické potřeby, řada
praktických zkušeností je jistě univerzální. 
V Rakousku je například naprosto jiný systém fi-
nancování těchto služeb, existuje tzv. pojištění
v případě péče. To jsou peníze, které zaměstnané-
mu člověku odcházejí z platu do fondu, ze kterého
se pak platí potřebná péče. Systém tu existuje již
třináct roků, avšak teprve před dvěma lety mohli
jeho tvůrci konstatovat, že jsou lidé o něm dosta-
tečně informováni a tudíž jej mohou plně využívat.
„V naší zemi máme problém například vytvářet no-
vá místa i udržet si stávající pracovníky v tomto
sektoru,“ říká zástupce německé strany Lutz Vo-

igtmann a svěřuje se s tím, co pálí naše západ-
ní sousedy: „I přes ohromnou chuť lidí praco-
vat v sociálních službách jim mnohdy chybí
profesionalita.“ Proto bylo cílem tohoto mezi-

národního setkání především navázat spolupráci
při zvýšování profesionality, které dává tomuto
odvětví budoucnost. Velmi důležitá je také spolu-
práce více subjektů - vzdělávacích zařízení, míst-
ních politiků, poskytovatelů služeb. Problémem,
který v této oblasti bude existovat asi vždycky, je
financování. I v Rakousku se na práci podílí řada
dobrovolníků. Existují dokonce oblasti, které by
bez jejich činnosti nemohly vůbec fungovat. „Nový
zákon o sociálních službách předpokládá, že si lidé
budou tyto služby objednávat, platit za ně a tudíž
i vyžadovat jejich vysokou kvalitu. Ze zkušeností
západních zemí víme, že jde o konfrontaci kvality,
vysoké vzdělanosti a ceny,“ říká manažerka pro-
jektu PhDr. Helena Tuhá. O tom, že je to oblast
s velkou perspektivou, svědčí i výsledky průzkumů
veřejného mínění. Pouze 8 procent domácností si
přeje trávit stáří v domovech důchodců a podob-
ných zařízeních.                                                      -ieh-

Tenkrát Litomyšl chybu
ani udělat nemohla
V článku „Třebová jako příklad“ píše v minulé Lilii
ing. P. Dvořák o protestu obyvatel Suché proti umístě-
ní komunikace R35 do blízkosti jejich obydlí. V ní na-
prosto nektiticky vidí jen příležitost k rozvoji regionu
a poněkud nepřesně připomíná, jak si naše město
kdysi dávno nechalo vzít možnost výstavby železnič-
ního koridoru. Kdyby si o tom ing. Dvořák něco přeče-
tl a neopakoval jen staré omyly, zjistil by, že příčiny,
proč nevedla trať přes naše město, byly jiné. Už v do-
bě, kdy se stavěla trať z Vídně do Haliče, bylo započa-
to s výběrem tras pro trať, která by spojila Vídeň s Pra-
hou. Jedna z nich měla vést z Brna přes Jimramov
a Litomyšl. Podle tehdejších předpisů bylo přípustné
na 200 m délky dvoukolejné trati stoupání jen jeden
metr. Minimální poloměr oblouku měl tehdy být
380 m. Uvedené předpisy se nedaly na této trati dodr-
žet, a tak byla postavena nejlacinější a nejvhodnější
trať z Olomouce do Prahy přes Českou Třebovou.
I když k odmítavému postoji některých vlivných lidí
vůči stavbě dráhy mohlo někde dojít, většina měst
ji uvítala a nabízela zdarma pozemky na nádraží.
Každému by mělo být jasné, že výše uvedené intriky
nemohly mít tehdy na rozhodování vídeňských úřed-
níků, kteří neobyčejně zodpovědně a svědomitě zva-
žovali všechny možnosti řešení, žádný vliv.
Dnes už by měli mít možnost vyjadřovat se k důleži-
tým věcem nejen úředníci, ale všichni obyvatelé měs-
ta. Teď by se například měli vyjádřit, zda si přejí na
Bělidlech většinu toho zbourat a za peníze Billy, kte-
rá zde bude mít prodejnu, přestavět. Aby to všechno
mohli správně posoudit, potřebovali by ovšem vědět,
zda v Litomyšli bude Billa prodávat za stejné ceny ja-
ko v okolních městech a proč bude financovat náklad-
nou přestavbu autobusového nádraží. Jinak totiž
vznikne dojem, že takovouto cestou bude platit za
možnost prodávat ve městě, které umí nejen umístě-
ním prodejny zařídit, aby si supermarkety nekonku-
rovaly a měly větší zisky.                            Milan Staněk

Český lvíček putoval
do Litomyšle
Filmový dokument Terezy Klůsové - Brázdové z Lito-
myšle s názvem Necháme to osudu, který zachycuje
život Jana Fogla a jeho manželky Jaroslavy - dvou
svým zevnějškem zcela odlišných lidí, přesto šťast-
ných, že navzdory osudu našli jeden druhého - zvítě-
zil v národním kole soutěže amatérských filmů Český
lvíček, které se uskutečnilo 9. - 11. června v Ústí nad
Orlicí.
Absolventka Školy audiovizuální tvorby Impuls
v Hradci Králové Tereza Klůsová - Brázdová již v roce
2003 zaujala reportáží o litomyšlském hostinci U Čer-
ného orla a o rok později slavila úspěch v celostátním
kole se snímkem Krvavý román, který 28. června ve-
čer odvysílala na svém druhém programu Česká tele-
vize.                                                                                 -ih-

Filmový záběr z hluboce lidského snímku Terezy Klůsové -
Brázdové nazvaného Necháme to osudu.

Nedělní soutěž v běhu na 100 metrů s překážkami byla
v parném dni o to náročnější...

Ukázka dovednosti mladých hasičů z Osíku se v pátek
odpoledne těšila zaslouženému zájmu přihlížejících.
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Poznávejte svůj region na kole
Myšlenka přiblížit cyklistickým nadšencům atraktivi-
ty Litomyšlska, Poličska a Svitavska zrála dlouhou
dobu. Vždyť na kolách na víkendové výlety vyráží řa-
da rodin ze všech tří měst. Některá zajímavá místa
jsou však dosažitelná na kole jen pro zdatné cyklisty,
rodiny s dětmi se k nim na kole nevypraví. Změnit to
má dohoda všech tří měst, které ve spolupráci s fir-
mou Zlatovánek připravily na tři letní měsíce víken-
dový cyklobus. Navíc bude jízdní řád po trase Litomyšl
- Morašice - Nové Hrady - Proseč - Paseky - Borová -
Polička - Květná - Svitavy - Gajer - Litomyšl v sobotu
a v neděli obráceně navazovat na spoje firmy Connex,
která od srpna do září bude vozit cykloturisty z par-
dubic do Hlinska. 

Takový výlet se místním navíc vyplatí, protože jízdné
bez ohledu na délku využité trasy bude jednotné - 40
korun. Vezmete-li s sebou svoje dítě, radnice podpoří
vaše cestování po krásách regionu další slevou - za
každého člena vaší rodiny zaplatíte jen 20 korun.
První červencový víkend si zájemci o cykloturistiku
mohli navíc vyzkoušet cyklobus úplně zdarma.
Cyklovýlet po sluneční soustavě
Zajímavý cíl výletu na kolách pro vás připravila škola
v Proseči u Skutče. Šestikilometrový okruh malebným
okolím Proseče na svých zastaveních přináší zajíma-
vosti o jednotlivých planetách naší sluneční soustavy.
Více se dozvíte na www.mastale.cz

Eva Hudečková

Betlémářský zájezd
Pobočka Českého sdružení přátel Betlémů -
Betlémáři Litomyšlska - uspořádala v květnu
pro své členy i veřejnost vlastivědný zájezd do
Olomouce. Tématicky byl zájezd připraven
PhDr. Zdenkou Olivovou, která svým odborně
fundovaným výkladem přiblížila významné pa-
mátky tohoto města.
V průběhu exkurze jsme prošli historickým
centrem města, obdivovali Sloup Nejsvětější
Trojice zapsaný na Seznamu světového kultur-
ního dědictví UNESCO, zastavili se před radni-
cí s orlojem. 
V chrámu sv. Mořince jsme se zaposlouchali do
velebných tónů varhan v podání profesora
Šindlera, který nás seznámil s historií největ-
ších varhan ve střední Evropě.
V programu byla prohlídka nejvýznamnější
kulturní památky Olomoucka - Klášterního
Hradiska. Klášter, postavený v 10. století, pro-
šel v průběhu staletí pohnutou a zajímavou
historií. Obdivovali jsme nádhernou sochař-
skou i malířskou výzdobu interiérů, na které
se podílela řada vynikajících tuzemských i za-
hraničních umělců. Z klášterní věže se nám
naskytl krásný výhled na celé město i na za-
sněžený vrchol Jeseníků.
Dnes je v objektu Klášterního Hradiska umís-
těna vojenská nemocnice. Moderně vybavená
oddělení poskytují služby pacientům bez zá-
vislosti na vztahu k armádě. Zjistili jsme jednu
zajímavost: zástupcem ředitele nemocnice je
litomyšlský rodák pplk. MDRr. René Driml,
Ph.D., který s námi krátce pohovořil a připo-
mněl i historické vztahy mezi oběma městy -
Litomyšlí a Olomoucí.
Vyvrcholením zájezdu byla návštěva známého
poutního místa Svatý Kopeček. Po prohlídce
barokního kostela jsme prošli kolem domu, ve
kterém žil a tvořil básník Jiří Wolker, který do
těchto míst zajížděl o prázdninách ke svým
prarodičům.
Během zájezdu nás provázelo sice chladné, ale
slunečné počasí, které umocnilo naše příjem-
né zážitky.                                          Jiří Podařil

LIKO Svitavy a.s. oznamuje, 
že svoz komunálního odpadu, 

připadající na svátky 
5., 6. a 7. července, 

se uskuteční jako ve všední dny.
Připravte si, prosím, v uvedené
dny popelnice k vyprázdnění.

Týdenní turistický kurz - přežití
V týdnu od 11. do 16. června proběhl již třetí turistic-
ký týden „Přežití“ určený žákům osmého ročníku ZŠ
T.G.Masaryka. Tento kurz se konal v malebném pro-
středí Budislavska a jeho okolí. Během týdenního po-
bytu se žáci měli možnost seznámit s různými spor-
tovními činnostmi a v některých z nich se i zdokonalit.
Mezi ně patřily: cykloturistika, topografie, jízda na
kánoích a raftu, lezení na pískovcových skalách,
střelba ze vzduchovky, míčové hry, společenské hry,
nízké lanové překážky a jiné. Během pobytu byli žáci
rozděleni do skupin, kde si mohli ověřit činnost v ko-
lektivu a tyto skupinky pak soutěžily mezi sebou o
celkový primát. Krom pobytu v překrásné přírodě a na
zdravém vzduchu si žáci odvezli hezké vzpomínky,
pamětní trika a listy, upomínková CD a především no-
vé zkušenosti a znalosti.    Milan Břeň, III. ZŠ Litomyšl

upozornění

Návštěva českých památek UNESCO s využitím
ekologické dopravy je cílem kampaně Sdružení
České dědictví UNESCO a Českých drah. Nej-
lepší a nejlevnější způsoby cestování za pa-
mátkami nabízí brožura, která představuje
také nejcennější památky v České republice. Do 30.
září navíc probíhá soutěž o zajímavé ceny. K účasti
v této soutěži stačí tři razítka z památek či
informačních center ve městech, kde se památky
UNESCO nacházejí. Právo na razítko bude mít
každý, kdo předloží platnou označenou jízdenku.

Koleje vedou k památkám UNESCO
Ke krásným zážitků z prázdninových cest vla-
kem za památkami UNESCO tak budete potom
moci přidat například týdenní nebo víkendový
pobyt pro dvě osoby v některém z měst UNE-
SCO, kredit v kilometrické bance Českých drah

nebo řadu propagačních předmětů a knih, ale také
volné vstupenky do památkových objektů, prohlíd-
ky měst včetně oběda. Brožurky s podrobnými in-
formacemi a předtištěnou hrací kartou obdržíte
zdarma v Informačním centru nebo na podatelně
Městského úřadu.                                                   -eh-
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Mezinárodní polsko - česká výměna 
mládeže III. ZŠ Litomyšl

Konečně nastal dlouho o-
čekávaný den, na který
jsme se všichni těšili.
V sobotu 3. června v 17.30
hodin jsme nasedli v Letohradu do vlaku a vyrazili
k Baltskému moři. Abychom byli přesní, jelo nás šest-
náct: 14 žáků a dva učitelé. Cestování vlakem přes noc
je opravdu zážitek. Nejdříve nás otravuje opilec ve
vlaku a při tříhodinovém čekání ve Wroclawi nám do-
konce jedna místní obyvatelka nádraží nadává. Mož-
ná dobře, že nerozumíme
její jistě nespisovné pol-
štině. Když jsme se ko-
nečně dočkali jedenácté
hodiny večerní, oznámí
nám ampliónem hodino-
vé zpoždění. Něco před
půlnocí přijíždí náš vlak
a čeká nás první silný zá-
žitek výměny. Nastupuje
s námi asi 5 jiných tříd
(polských) a tlačenice při
nástupu do vlaku připo-
míná slevovou akci na-
šich supermarketů.
V neděli (7.00) nás očeká-
vají v Gdaňsku polští uči-
telé Lubomir Glowacki a Iwona Baranovská. Autobus
Gymnázia v Novém Dvoře Gdaňském nás odváží do cí-
le - do města Nový Dvůr Gdaňský, kde nás již očekáva-
jí naši polští kamarádi z podzimní části výměny. První
den trávíme u rodin našich kamarádů a výlety do oko-
lí.
Setkáváme se v pondělí ráno v budově Gymnázia
a sdělujeme si první zážitky z předešlého dne i z rodin.
Po přivítání panem ředitelem odjíždíme do vesničky
Jantar, kde před našima očima vzniká v rukou místní-
ho výrobce jantarový šperk - vyhlazený a upravený.
Ještě než dojdeme na pláž, krmíme v místní mini-zoo
kozy a další zvířata. Svítí sluníčko, a tak některé z nás
neodradí ani 15 stupňů (vzduch i voda) od koupání
v moři. 
V úterý nás křižáckým zámkem Malborkem po tři ho-
diny provádí příjemný průvodce. Navštěvujeme kom-
natu velkého mistra, obdivujeme důmyslný systém
vytápění i středověkých záchodů. Kdyby prohlídka tr-
vala pět hodin, jistě bychom neshlédli vše, co zámek
poskytuje turistům. V pozdních odpoledních hodi-
nách se setkáváme s účastníky polsko - německé vý-
měny a všichni jsme pohoštěni v jídelně gymnázia.
Jako každé město, má i Nový Dvůr Gdaňski své muze-
um. Na jeho prohlídku a setkání s panem burmistrem

(starostou) je vyhrazeno
středeční dopoledne. Od-
poledne nás ještě čekají
mezinárodní sportovní

závody v tělocvičně.
Počasí nám zatím přeje a ve čtvrtek vyrážíme do Gdaň-
ska. Z autobusu vystupujeme na Westerplatte - místě,
kde začala II. světová válka - a odtud parníkem do
centra Gdaňska. Při výstupu na věž se kousíček pod
námi rozezní zvony Mariánského kostela a po malé

prohlídce historického
jádra dostáváme na dvě
hodinky rozchod. Času ne-
ní nikdy dost a v 16.00 ho-
din už dostáváme čipy na
otevírání a zamykání skří-
něk v aquaparku v Sopo-
tech. Nejlepší atrakcí je
„Divoká řeka“, odkud si
většina z nás odváží odře-
niny kyčelních kostí a do-
konce i jeden natažený
sval. Za večerního slunce
se procházíme po molu
v Sopotech. Do rodin se
vracíme až okolo deváté
hodiny večerní.

Poláci jsou jedním z nejhůře postižených národů za II.
světové války. Jsme blízko místa začátku války a pro-
to kousíček odtud vyrostl první koncentrační tábor
mimo území Německa, Rakouska a Protektorátu Če-
chy a Morava. Sztutow, tak se jmenuje, nás čeká v pá-
tek. Počasí se zhoršilo a déšť ještě více podtrhuje po-
nurou atmosféru prostředí. Pan průvodce mluví po ce-
lou dobu vážnou řečí, bez úsměvu. Jeho vyprávění
o hrůzách, které se děly za elektrickým plotem z ost-
natého drátu, je podtrženo ještě dobovými fotografi-
emi a expozicí ze „života“ vězňů. Průvodce se s námi
loučí v krematoriu tábora - někteří z nás se jen těžko
brání slzám. Neustále prší, odpolední pobyt na pláži
krátíme o jednu hodinu a vyrážíme do rodin.
Je konec. V sobotu nás čeká volný den a odjezd na
21.30 hodin do Gdyně na vlak. Zhotovujeme poslední
fotografie, loučíme se s rodinami, městem, ale i se
studeným počasím uplynulého týdne. V den odjezdu
navlékáme krátké rukávy a nasazujeme sluneční brý-
le. Však se také někteří z nás stihnou ještě spálit při o-
palování na pláži Baltského moře.
Noční návrat probíhá o poznání klidněji a v neděli 11.
června se znavení, ale plní zážitků setkáváme v Leto-
hradě s rodiči. Máme co vyprávět a na co vzpomínat.

Za 14 žáků 9. tříd, P. Jakl a I. Matysová

Balónkový den podruhé
V minulém čísle Lilie jsme vás infor-
movali o startu balónků z atria III.
základní školy. Nyní několik slov o
přistání. Nejbližší kontakty nám
přišly z Čisté u Litomyšle, nejvzdá-
lenější z Schönfeldu a Litchau z Ra-

kouska. Dále nám přišly pozdravy z obcí Střížov a Dol-
ní Vilímeč v okrese Jihlava, z několika obcí v okresu
Žďár nad Sázavou i z dalších míst naší republiky. Na
základě těchto údajů jsme vytvořili mapu doletu, kte-
rá byla dále využívána při projektovém vyučování.
učitelé 1.stupně III.ZŠ

Den dětí na III. ZŠ
Děti z 1. stupně naší školy oslavily den dětí trošku ne-
tradičně. Jeli jsme všichni do multikina v Hradci Krá-
lové, kde nám promítli film Doba ledová 2. Nechyběl
ani tradiční popcorn a cola.
Druháčci děkují touto cestou paní Edlmanové za
sponzorské zajištění autobusu. učitelé 1.stupně III. ZŠ

Literární projekt Evropa 
ve škole
Po úspěších v krajském kole v Pardubicích, kde jsme
získali první tři místa a dvě čestná uznání, se dostavil
skvělý výsledek i v celostátním měřítku. Práce Petra
Fily, žáka 5. B naší školy, s názvem Rozhovor s Karlem
IV. byla odbornou komisí vyhodnocena ve své katego-
rii jako nejlepší ze všech! Ve dnech 15. a 16. června se
Petr se svým učitelem zúčastnil slavnostního vyhláše-
ní výsledků v Liberci. Oba zhlédli připravené kulturní
vystoupení, zúčastnili se vernisáže výstavy, kde jsou
všechna oceněná díla k prohlédnutí, podívali se do li-
berecké zoologické i botanické zahrady a odvezli si
úžasné zážitky.                                         Petr Dřínovský

Tvořivé hraní v III. ZŠ
Žáci 4. tříd si 30. května vyzkoušeli, jak to asi vypada-
lo na dvoře Rudolfa II.. Na chvíli se stali alchymisty,
hvězdáři, kuchaři nebo krejčími. Každý byl v závěru
„Rudolfem II.” povýšen na mistra svého cechu.   

třídní učitelky 4. tříd - J. Gerčáková, I. Boušková

V mateřských školách by měly znít cizí jazyky
Třídenní celostátní setkání ředitelek mateřských škol
proběhlo v prostorách zámeckého pivovaru. Během ú-
vodního setkání byla pozornost věnovaná aktuálním
otázkám předškolního vzdělávání a novinkám kolem
rámcových vzdělávacích programů.
Souhlasný potlesk sklidila zástupkyně ministerstva
školství Marta Jurková poté, co konstatovala, že jed-
ním z cílů ministerstva je snížení počtu dětí v mateř-
ských školách. „Na druhé straně to ovšem znamená
nárůst finančních prostředků. Snížení počtu dětí je
pěkná myšlenka, ale zda se ji podaří prosadit, to uvi-
díme,“ uvedla Jurková. Zdůraznila dále, že dlouhodo-
bým záměrem ministerstva školství je zlepšit pracovní
podmínky v mateřských školách. „Již pětkrát jsme se
pokoušeli o snížení úvazků ředitelek a vedoucích pra-
covníků, takže jsem v tomto ohledu v současnosti pe-
simistická,“ uvedla. Cílem ministerstva, jak zaznělo
na setkání, je také to, aby učitelky mateřských škol
měly vysokoškolské vzdělání. „Vyšší vzdělání je po-
třebné. Pokud ne pro učitelky, tak alespoň pro ředi-
telky mateřských škol,“ zdůraznila zástupkyně minis-
terstva školství. Ředitelky jsou podle Jurkové totiž

nejenom pedagogickými pracovníky, ale především
manažerkami zařízení, které musejí mít vzdělání eko-
nomické i právnické. Pozornost byla věnována rovněž
záměru vyučovat v mateřinkách cizím jazykům. „V
současnosti nejsou podmínky pro zahájení výuky, uči-
telky nejsou metodicky ani jazykově připraveny a
chybí i didaktické pomůcky,” komentovala stávající
situaci Kateřina Smolíková z pražského Výzkumného
ústavu pedagogického. Jak ujistila, na realizaci nové-
ho aktuálního úkolu se však již intenzivně pracuje.
„Učitelky budou mít zanedlouho například k dispozi-
ci DVD s ukázkami výuky cizích jazyků v praxi,“ sděli-
la Smolíková. Zástupkyně litomyšlské pedagogické
školy Olga Kusá hovořila o vzdělávacích programech
školy, vyjádřila se i k uplatnění jejich absolventů.
„Občas se stává, že naši absolventi mají problémy
s uznáváním kvalifikace. Je to důsledek špatné infor-
movanosti a velkého množství studijních programů,
které vznikly v devadesátých letech,“ sdělila Kusá.
Setkání pokračovalo v dalších dnech ukázkami škol-
ních vzdělávacích programů formou workshopů a
konzultačním seminářem.                  Zuzana Fruniová

Červen na „Modré
škole“
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III. Plastiky na litomyšlském hřbitově
Na rozsypové loučce stojí
plastika nazvaná SMÍŘE-
NÍ. Pochází z roku 1989
a je vytvořena v kovu a zla-
cená. Je rovněž dílem akad. sochaře Olbrama Zoubka.
oddíl XI
PAMÁTNÍK PADLÝCH z první světové války je umístěn
vedle bývalé márnice, kam byl přenesen v 50. letech
20. stol. Jeho původní stanoviště bylo v rohu východ-
ní a jižní hřbitovní zdi. V roce 1931 jej vytesal do
pískovce akad. sochař Emil Kubíček. V horní části
pomníku je reliéfní portrét ležící hlavy bojovníka.
Na stéle je nápis:
„V upomínku bojovníků za svobodu národa v l. 1914-
1918 a všem obráncům volnosti přesvědčení a lid-
ských práv.“
V roce 1995 provedl Institut restaurování a konzer-
vačních technik v Litomyšli čištění a restaurování
tohoto památníku.
hrob 77-78
Na žulovém náhrobku malíře, grafika a ilustrátora PRA-
VOŠE MARTÍNKA (1912-1940) je reliéfní portrét mladé-
ho umělce z pálené hlíny, zhotovený dle návrhu jeho ot-
ce, malíře a gymnazijního profesora Václava Martínka.
Pravoš Martínek studoval na ČVUT v Praze, kde kreslení
a malbu přednášel prof. Otakar Blažíček. Při studiu na
AVU v Praze byl žákem Maxe Švabinského.
hrob 199-200
Náhrobek historika a spisovatele ANTONÍNA TOMÍČKA
(1866-1935), který od roku 1892 trvale působil v Li-
tomyšli a byl výborným znalcem regionálních dějin, je
zhotoven z černé žuly. Do náhrobku je vložena kovo-
vá reliéfní Tomíčkova podobizna, která byla zhotove-
na podle předlohy akad. sochaře Františka Formánka.
hrob 211-212
Socha MÚZA na hrobě malíře a architekta Josefa
Matičky a jeho ženy je zhotovena z kovu s pozlacenou
řízou a vlasy. Dílo vytvořil v roce 1977 akad sochař
Olbram Zoubek. Olbram Zoubek (nar.1926) studoval
na VŠUP v Praze, kde byl žákem Josefa Wágnera. Jeho
tvorba je především soustředěna na lidskou figuru. 
Josef Matička (1813-1976) přestože vystudoval sta-
vební inženýrství bezúspěšně se pokoušel na AVU. Při
večerním studiu na UMPRUM byl žákem profesora Ale-
xandra Jakesche, Jana Kouly a Adolfa Liebschera. Po
absolutoriu se věnoval výhradně malbě. Malíř poprvé
navštívil Litomyšl v roce 1921 se svou budoucí ženou
Annou roz. Theinovou. Od té doby byl soustavným ná-
vštěvníkem města, které mu poskytlo mnoho námětů
k malbě tak jako okolní obce Budislav, Lubná a Desná.
O svých malbách umělec říká: „Maluji tak, jako to dě-

lal lidový umělec. A chtěl
bych mít tolik pokory
a nadšení, jako ji měli ti-
to neznámí lidé. Do jejich

díla je vkouzleno celé bohatství národa.“.
Po smrti Josefa Matičky jeho žena PhDr. Anna Matič-
ková věnovala soubor jeho obrazů a několik děl
významných českých malířů z jeho sbírky Městu Lito-
myšl.
oddíl XII - hrob 12
Náhrobek P. FLORA STAŠKA (1782-1862), fyzika, as-
tronoma, rektora piaristické koleje v Litomyšli a prů-
kopníka fotografie, je umístěn u jižní zdi barokního
hřbitovního kostela sv. Anny a je na něm vytesána ba-
revná reliéfní podoba piaristického kostela a budovy
klášterní koleje. V roce 2005 byly pozůstatky zde po-
hřbených piaristů vyzdviženy a uloženy u kapitulního
kostela Povýšení sv. Kříže. Některé náhrobky po pro-
vedení stavební úpravy kostelíka sv. Anny by měly být
k tomuto kostelu navráceny.
hrob 14
Náhrobek P. GERMANA PRAESIDENTA (1790-1865),
profesora dějepisu na Filozofickém ústavu, předsta-
vuje prostý kovový kříž.
V tomto hrobě u jižní zdi hřbitovního kostela byly ulo-
ženy i ostatky posledního rektora řádu piaristů
P. FRANTIŠKA AMBROŽE STŘÍTESKÉHO (1912-1989),
dlouho vězněného za komunistického režimu. Na
hrobě je kovová deska se jménem a zlatou růži, kterou
vytvořil roku 1990 akad. sochař Olbram Zoubek.
hrob 32-33
Náhrobek významné litomyšlské osobnosti
MUDr. FRANTIŠKA LAŠKA zdobila bronzová busta,
která je dílem akad. sochaře a medailéra Vladimíra
Bretschneidera (1886-19), který byl žákem Stanislava
Suchardy. Do Litomyšle přišel na pozvání Dr. Hrušky
u něhož krátce pobýval, než se přestěhoval do domu
čp. 430, kde měl svůj sochařský ateliér. Bretschneider
vytvořil v Litomyšli několik plastik; Polička má od ně-
ho pomník Svatopluka Čecha. 
Bronzova busta je dnes umístěna v Městské galerii Li-
tomyšl a náhrobek doplňuje její kopie. František La-
šek (1872-1947) byl v letech 1921 až 1935 primářem
litomyšlské nemocnice a v letech 1919 až 1941 zastá-
val funkci purkmistra města. Za jeho působení došlo
k postavení nové gymnazijní budovy, Sokolovny
a k založení nové Masarykovy čtvrti. Byl autorem
mnohých vědeckých prací, regionálním badatelem
a historikem. Jako milovník výtvarného umění založil
litomyšlskou galerii. 

Připravuje Alena Randáková

V Sebranicích hledal 
rytíř Vavřinec nové vojsko
V areálu kapličky sv. Mikuláše v Sebranicích se v sobo-
tu 24. června uskutečnilo rytířské klání statečných
mužů a žen z této i okolních obcí. Nedaleko koupaliště
byly odpoledne hry zahájeny slavnostním nástupem
a historickým průvodem kolbištěm, aby se poté před-
stavili vybraní zástupci jednotlivých vsí - Sebranic, Po-
říčí, Lubné, Třemošné, Pohory, Kaliště, Horního Újez-
du i z východoslovenské partnerské obce Zlatá Baňa.
V jednotlivých soutěžích si Vavřinec z Třemošné, s ná-
povědou své manželky, vybíral nové členy pro svoji vo-
jenskou družinu. Součástí klání se stala i bitva Rytířů
trnové koruny se slovutnými rytíři ze Šumperku. Ve-
černí program nabízel divadelní představení, koncert
hudební skupiny, taneční zábavu i ohňovou show.
A jak dopadlo středověké klání? Zde jsou výsledky: 1.
Pohora, 2. Poříčí, 3. Lubná, 4. - 5. Kaliště a Třemošná,
6. - 7. Zlatá Baňa, Horní Újezd, 8. Sebranice.

foto Ivan Hudeček

Mateřské centrum 
Kopretina ve Sloupnici
V pátek 23. června zahájilo svoji činnost v opravených
prostorách obecního domu nedaleko katolického kos-
tela sloupnické Mateřské centrum Kopretina. Díky
dotaci od Pardubického kraje a zajištění stavebních
prací místním obecním úřadem se podařilo Oblastní
charitě Ústí nad Orlicí, která je zřizovatelem centra,
vytvořit vhodné prostředí pro setkávání maminek na
mateřské dovolené a jejich dětí ve věku do pěti let.
Mateřské centrum Kopretina chce nabízet plnohod-
notný program v bezpečném prostředí každému, kdo
má o činnost zájem, a to nejen ze Sloupnice. Činnost
se bude dále rozšiřovat o umělecké kurzy - výtvarné
i hudební, výuku jazyků a podobně. V plánu je také
zapojení přespolních dětí čekajících po skončení vyu-
čování na autobusy a nízkoprahové centrum pro mlá-
dež, která by se tu mohla setkávat a věnovat se ve
svém volném čase zájmové činnosti.

foto Ivan Hudeček

Převážně dívčí tým z Třemošné při plnění prvního z úkolů.

Nové Mateřské centrum Kopretina ve Sloupnici si prohlédl
také vedoucí Charity v Ústí n.O. Štefan Čanda (vlevo).

Pokusní králíčci mile překvapili, u zkoušky uspěli
Historicky první absolventky pedagogického lycea
v Litomyšli opustily nedávno brány školy. „Jsem rá-
da, že symbolický pokusný králíček, kterého si dív-
ky zvolily jako maskota a který měl symbolizovat
maturitní premiéru lycea, nedopadl jako ten v labo-
ratoři,“ s úsměvem a trochou nadsázky konstatova-
la v závěru maturitního maratónu předsedkyně ko-
mise Helena Šebková z Berouna. Z osmadvaceti ma-
turantek lycea jich totiž osm mělo vyznamenání.
„Výsledky předčily očekávání,“ komentovala před
slavnostním vyřazením studentek třídní učitelka
Drahomíra Hadáčková. „Děvčata na sobě během
čtyř let studia zapracovala, chtěla dokázat, že něco
umí,“ dodává. Vynikající výsledky ocenila i před-

sedkyně maturitní komise: „Osm vyznamenání je
opravdu skvělé. Naše nejlepší třída jich měla deset,
což je srovnatelné.“ Helena Šebková ocenila neje-
nom vlastní výkony maturantek, ale také přístup
zkoušejících. „Pedagogové přistupovali ke zkouše-
ní s noblesou a snažili se především zjistit to, co žák
umí a nikoli to, co neumí,“ řekla. 
Kromě lycea končily svá studia zkouškou dospělos-
ti i další dvě třídy oboru pedagogika volného času.
„Celkově lze letošní maturity hodnotit úspěšně.
Z 84 žáků jich 17 dosáhlo na vyznamenání a pouze
jediný neprospěl z jednoho předmětu,“ hodnotí zá-
stupkyně ředitele pedagogické školy Zlatuše Pajur-
ková.                                                  Zuzana Fruniová

výroba a realizace interiérů, truhlářství
přijme

- vyučeného truhláře, řidičské oprávněním sk. „C“ vítáno
- pracovníka povrchových úprav (praxe vítána)
Nabízíme: zajímavé výdělky, stravování v místě

Interio spol. s.r.o., Prokešova 244,
570 01 Litomyšl, tel. 461612227,
fax. 461618693, e-mail:
interio@ltm.cz,
internet: www.interio.lit.cz
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Manželé Blažena a Stanislav Švábovi z Litomyšle -
Suché (narozeni v roce 1921) oslavili v červnu tohoto
roku diamantovou svatbu - šedesát let společného
života. V sobotu 10. června jim v obřadní síni muzea
popřáli vše dobré do dalších společných let rodinní
příslušníci, přátelé i zástupci Sboru pro občanské
záležitosti. 
Do svazku manželského oslavenci vstoupili 8. června
1946. Tehdy nevěsta, později maminka, babička
a dnes i prababička Blažena pochází z chudé rodiny
malého zemědělce a okresního cestáře z Pazuchy. Po
ukončení základní školy zůstala doma, aby pomáhala
svým rodičům. Měla ještě osm sourozenců, z nichž
žijí pouze dvě sestry. Během okupace
Československa odváděli fašisté mladé lidi na nucené
práce do Říše. Aby ušla tomuto zlému osudu, její
bratr ji pověřil vedením svého malého hospodářství
v Pazuše. Tehdejší ženich, pak tatínek, dědeček
a dnes i pradědeček Stanislav pocházel z velmi chudé
rodiny, ve které žil se třemi sourozenci. Až v roce
1925 si rodiče, z poloviny na dluh, postavili na okraji
Suché malý rodinný domek. Otec byl obuvník, ale měl
velmi málo pracovních příležitostí, proto byl
okolnostmi nucen pracovat jako stavební dělník.
Zemřel velice mlád, a to i na následky utrpení
prožitého v době I. světové války. Ovdovělá matka
chodila pomáhat na pole k soudsedům, ale hlad

Diamantoví 
oslavenci

a bída byly stále neúprosné. S obživou pomáhal
rodině i nejstarší syn, který byl zaměstnán jako
zedník. Po ukončení základní školy nastoupil
Stanislav Šváb do učení ve mlýně a tím částečně
ušetřil rodině starosti. Na podzim roku 1942 byl
nahnán s ročníkem 1921 do Reichu na nucené
otrocké práce. Tam prožil dva a půl roku v hrozných
podmínkách, o velkém hladu mnoho útisku,
pohrdání a strachu z bombardování. V Drážďanech
přečkal i spojenecký nálet z 13. na 14. února 1945.
V polovině dubna 1945 spolu s několika svými
kamarády uprchl a pěšky v obtížných podmínkách
došel domů. Po válce nastoupil na půl roku na vojnu,
později pracoval ve mlýně a na dráze v České Třebové.
Blažena a Stanislav se poznali v Pazuše, kde jako
mladí ochotníci hráli amatérské divadlo. Začátky ve
společném manželství nebyly jednoduché, přesto to
bylo nejkrásnější období jejich života. Mnoho radosti
jim přineslo narození dcery v roce 1948. Po
absolvování střední školy se stala učitelkou
v mateřské škole a dnes žije v Praze. Syn se vyučil
v lokomotivním depu mechanikem elektrických
lokomotiv, kde pracuje dosud. A jak se diamantoví
oslavenci udržují v tak skvělé kondici? „Když mě něco
začne bolet, řeknu si, vždyť už máš na to nárok! Vždyť
se neboj, ono to přejde,“ říká Stanislav Šváb, který,
jak přiznává, trpí těžkou cukrovkou a přečkal už čtyři
infarkty. Přejeme jubilantům hodně radosti v kruhu
rodiny, úctu všech přátel a sousedů a především
hodně zdraví.

-red-  s přispěním Vladimíra Šauera

Přírodovědně - estetický kurz
Od 19. do 23. června měli naši šesťáci možnost strávit
teplé slunečné dny v nádherném prostředí Budislavi.
Na základnu jsme „kolmo“ dorazili kolem desáté hodi-
ny a hned po ubytování a kratičkém seznámení s pro-
storem jsme vytvořili čtyři týmy, které mezi sebou hned
od prvního dne úporně zápolily o každý bodík do cel-
kového hodnocení.
V pondělí jsme po úvodních vodních hrách a radován-
kách vytvářeli nejrůznější terče pro střelbu ze vzdu-
chovky. Po večeři jsme se vydali na menší procházku po
okolí, která byla zpestřena několika zašifrovanými ú-
koly. Všechny se dětem podařilo rychle rozluštit a bez
větších problémů i splnit.
V úterý dopoledne nás čekal branný závod, který pro-
běhl naprosto hladce za vydatné pomoci žáků 9.B.
Odpoledne jsme měli v plánu batikování. Začali jsme
uzlovat, svazovat, topit, barvit a vařit. Pak jsme s netr-
pělivostí stříhali a rozvazovali provázky plni napětí
a očekávání. Vynaložená námaha stála zato. Povedly se
nám krásné motivy od žluté přes oranžovou až po čer-
venou barvu.
Středa se nesla ve znamení měděného drátku a korál-
ků. Oplétali jsme kamínky, splétali korálkové stromeč-
ky, navlékali náramky a dokonce se objevili i korálkoví
krokodýli. Odpoledne nás čekal cyklistický výlet do Zá-
chranné stanice volně žijících živočichů v Pasíčkách.
Po zajímavém výkladu jsme se osvěžili na koupališti
v Proseči a v sedm hodin večer jsme už netrpělivě čeka-
li na pana hajného Šplíchala, který nás seznámil s his-
torií Budislavska.

Čtvrtek byl dnem opeřenců. Promovaný biolog Lubor Ur-
bánek nám ukázal odchyt a kroužkování ptactva. Ukáz-
ku ukončil zajímavou vycházkou kolem rybníka. V jeho
příjemné společnosti jsme vydrželi celé dopoledne. Od-
poledne nás čekal test naší odvahy. Vyzkoušeli jsme
svou zručnost, hbitost a statečnost na nízkých lanových
překážkách i při stavbě věže z umělých bedýnek. Pestrý
den byl zakončen ukázkou litomyšlských kynologů. Dě-
ti mohly vidět cvičení poslušnosti i obranné činnosti
psů. V pátek jsme se po slavnostním vyhlášením všech
vítězů s Budislaví rozloučili a po vyhlídkové jízdě kolem
jarošovské rozhledny jsme se u naší školy opět přivítali
se svými rodiči. Přál bych si, aby si děti z tohoto pobytu
kromě příjemných zážitků, na které budou vzpomínat
odnesly i dobrý pocit, pocit z toho, že nemusí jenom se-
dět v lavici, když se chtějí něco dozvědět, ale že existu-
je i jiná cesta a ta cesta je zajímavější, radostnější a
hlavně příjemnější.    Dušan Simonides, III. ZŠ Litomyšl 

Květnovým vystoupením zakončil divadelní spolek
,,Radovánek“ při III. ZŠ v Litomyšli divadelní sezónu
v tomto školním roce. Je již tradicí, že malí divadelní-
ci předvedou dvě pohádky doplněné o hudební klipy a
cvičení roztleskávaček.Tentokráte to byla pohádka „O
pokažené válce“, a jak už z názvu plyne, k válce vůbec
nedošlo. V druhé pohádce „O Smolíčkovi“ se podařilo
vysvobodit jelena a zahnat zlé jezinky. Obě pohádky
svým netradičním pojetím rozesmály malé i velké di-
váky.

Divadelní vystoupení
Radovánku

Každý rok pořádá Dům dětí a mládeže Litomyšl ve
spolupráci se Střední zahradnickou školou Den Ze-
mě. Této akce se zúčastniIi i žáci 1. stupně naší ško-
ly. Zapojili jsme se do připravených her a soutěží.
Naše škola přispěla i vlastní akcí s PET lahvemi. Lah-
ve jsme shromažďovali, svazovali a tvořili mezi jed-
notlivými třídami dlouhého hada. Za asistence
Městské policie jsme se „doplazili“ až na náměstí k
místu prezentace všech škol. Po natažení jsme hada
sešlapali a lahve naházeli do připraveného kontej-
neru. Tím jsme i my, malí, dokázali, že umíme chrá-
nit přírodu.

žákyně 3. a 4. třídy

Děti z I. ZŠ vytvořily
plastového hada

Dětský den v ŠD
Školní družina uspořádala 7. června dětský den. Pro
špatné počasí se celá akce uskutečnila v aule školy.
Nejdříve děti předvedly barevné cvičení na hudební
doprovod a pak byl turnaj ve vybíjené mezi družinka-
mi. Během celé akce bylo spousta dalších soutěží a na
závěr každé z dětí dostalo sladkou odměnu.

vychovatelky ŠD

Diamantoví manželé Blažena a Stanislav Švábovi z Lito-
myšle - Suché.                                         Foto Ivan Hudeček

Poslední červnový víkend měla skupina  X̌ilt  z Lito-
myšle možnost předvést svoje schopnosti v zahrani-
čí. Za podpory měst Litomyšl a Levoča se kapela vy-
dala na cestu v pátek 23. června. I když se večer při
příjezdu nad Tatrou blýskalo, sobotní den byl jako
vymalovaný. Proto také X̌ilt mohl bez problémů vy-
stoupit na místním fotbalovém stadionu na akci
„Vítaj leto.“ Kapela měla k dispozici výbornou apa-
raturu, i publikum vypadalo velmi spokojeně. Jak
organizátoři Leta konstatovali, posluchačů bylo
méně než v loňském roce, což prý způsobila ex-
trémní vedra. Ta se však nepodepsala na vynikající
péči o členy skupiny, o něž bylo po všech stránkách
dobře postaráno. Případné další spolupráci tak byly
otevřeny dveře dokořán.                                        -red-

Hudební skupina X̌ilt
vystupovala v Levoči

Při Starodávném jarmarku 17. června na Smetanově ná-
městí vystoupil folklórní soubor z Levoči Levočan.
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Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v červenci 2006

Nové knižní tituly v Městské knihovně
Eva Kulhánková - Taneční hry s písničkami, Christian
Jessel - Úspěšně proti osteoporóze, Co si myslíte o je-
zuitech?, Deborah Dwork - Osvětim, Jan Royt - Slov-
ník biblické ikonografie, Brian Greene - Struktura
vesmíru, Galland M. García - Gustav Klimt, Petra Něm-
cová - Vždy s láskou, Petra, Blanka Matragi - Blanka
Matragi, Jarmila Mandžuková - Co pít, když..., Jiří
Reichert - Jak dokonale zvládnout in-line bruslení,
Radovan Kunc - Cestami trollů, Josef Tichý - Deset
pražských bytů, Literatura v Evropě, Herman Hack-
stein - Lexikon zahradních jezírek, Michal Novotný -
Zákulisí slov do třetice, Cestománie I., Proměněné
sny, Václav Havel - Prosím stručně, Kristian Kodet -
Sebereflexe, Veronica Buckley - Královna Kristýna,
Jaromír Kozák - Nahlédnutí za oponu smrti, Rudolf
Mihola - Komici, Chalupová - Somatologie, Petr David
- Jihlavsko a Třebíčsko, Slovácko - Uherskohradišť-
sko, Táborsko,Katie Fjorde - Flořin úděl, Zdeňka Ha-

merová - Příliš tenkej led, Nicole Krauss - Dějiny lásky,
Bob Mendes - Chuť svobody, M. Llosa Vargas - Kozlova
slavnost, Vladimír Vysockij - Nepiju sám, Israel Jacob
Haan - Pijpelinky, Vladimír Vasiljev - Temná hlídka,
Mary J. Putney - Divoženka, Jana Paulová - Jak běžet
do kopce, Antonín Jareš - Málka, Maxence Fermine -
Včelař, Martin Komárek - Volební dementi aneb...,
Marie Kubátová - Arcidědkové, Pavel Frýbort - Agen-
tura, Terry Pratchett - Buch!, Martina Kopřivová -
Brunův koktejl, Helena Maršíková - Holka z Roztoky,
Radka Denemarková - Peníze od Hitlera, Miloš Urban
- Pole a palisáda, Thom Racina - Smrtelný mráz,
Robert Fulghum - Třetí přání 3, Joyce Caro Oates - Vo-
dopády, Hermína Franková - Hlavně dýchat, Peter van
Ham - Kudy kráčel Buddha, Michal Viewegh - Báječný
rok, Ludmila Vaňková - čas čarodějů, Carole Matthews
- Když se lásce lepí smůla na paty, Iva Hercíková -
Možná ho najdeš na ulici.

135 let - 1. července 1871 zemřel v Nepomuku Ondřej
Liboslav Rettig, přírodopisec, člen Matice školské,
učitel a ředitel reálky v Nepomuku, syn M.D. Rettigové.
30 let - 7. července 1976 zemřel v Litomyšli Josef Ma-
tička, malíř, architekt. Jeho obrazy jsou v galerii, kte-
rá nese jeho jméno v domě U Rytířů. Obrazy věnoval
městu, které si oblíbil dle rodiště své ženy a často v Li-
tomyšli pobýval. Pohřben na hřbitově v Litomyšli.
65 let - 8. července 1916 se narodil v Praze Jan Kurka,
učitel, malíř, portrétista. Vyučoval v Litomyšli a na
Slovensku.
150 let - 11. července 1856 zemřel v Plzni Josef Tyl,
dramatik, herec, spisovatel, překladatel. Jeho knihy
byly vydávány i v litomyšlské tiskárně. V našem městě
hrál se společností v hostinci U Černého orla.
240 let - 14. července 1766 zemřel v Praze František
Maxmilián Kaňka, stavitel. Stavěl zámecký pivovar
i další domy ve městě.
115 let - 18. července 1891 se narodil Václav Haller,
odborný učitel na Zemské průmyslové škole v Lito-
myšli.
70 let - 23. července 1936 zemřel v Brně Břetislav
Šťastný, hudební skladatel, pedagog, dirigent Vlasti-
milu i v operních představeních. Pedagog, učitel
v Přerově i v dalších městech. Bratr Oldřicha a Karla.
Narozen v Litomyšli, kde je také na hřbitově pocho-
ván.
85 let - 28. července 1971 zemřela Miloslava Jirásko-
vá - Pragnerová. Dcera spisovatele A. Jiráska. Její
manžel zahynul v Osvětimi. 
115 let - 26. července 1891 zemřel v Libicích Theodor
Novák, přírodopisec, narozen v Litomyšli, syn spiso-
vatelky Terézy Novákové.
85 let - 29. července 1921 se v Litomyšli narodila
Jarmila Glosová - Horová, solistka taneční skupiny
Milči Majerové v Praze a členka pražských divadel. Po-
hřbena na hřbitově v Litomyšli. Miroslav Sobotka

Brazilští esperantisté obdivují krásy Svitavska
V pondělí 29. května navštívila svého koresponden-
ta Josefa Flídra z Litomyšle brazilská esperantistka
Liette Lela de Queiraz Pessoa se svým manželem.
Oba jsou povoláním učitelé, žijí ve městě Balneário
Camboriú ve státě Svatá Kateřina. A tak ani při ná-
vštěvě našeho regionu nezapomněli navštívit osadu
Svatá Kateřina u obce Borová. S radostí vystoupali
na věž poličského kostela s rodnou světničkou svě-
toznámého skladatele Bohuslava Martinů, prochá-
zeli se Litomyšlí s Klášterními zahradami, prohlédli
si zámek Nové Hrady i hrad Svojanov. Jejich hosti-
tel Josef Flídr jim domluvil na každý den i besedy
s esperantisty z Litomyšle, České Třebové, Lan-
škrouna a Svitav. Brazilští manželé byli nadšeni, že
je esperanto v tomto kraji tak rozšířené a nabídli
korespondenci i ostatním esperantistům. Mnozí
z účastníků již své korespondenty z Brazílie mají.

Všichni strávili příjemné společné chvíle a opět díky
esperantu získali nové přátele. Libuše Dvořáková

Obřadní síň v Litomyšli přivítala v červnu dva man-
želské páry, které slavily vzácná životní jubilea.
Diamantovou svatbu - 60 let společného života -
oslavili manželé Stanislav a Blažena Švábovi z Lito-
myšle - Suché a zlatou svatbu po padesáti letech
oslavili manželé Pravoslav a Štěpánka Kuřovi z Lito-
myšle.
Slavnostním obřadem, v kruhu svých nejbližších, si
připomněli všechna ta společně prožitá léta a v kro-
nice jubilantů přibyla další čtyři jména.
Sbor pro občanské záležitosti ještě jednou přeje
jubilantům hodně zdraví a pohody do dalších let.

V červnu oslavila své 80. narozeniny paní Marie Se-
inweberová. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti. Milá babičko, velmi děkujeme
za starostlivost a lásku, kterou nám věnuješ. 

Přítel František, Lída, Fanda a Ola

Vzácná životní jubilea

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit vřelé díky celému
zdravotnímu personálu LDN Litomyšl za lidský, laska-
vý a maximálně profesionální přístup ke svým pacien-
tům, konkrétně k panu L. Lněničkovi z Osíku. Děkuje-
me též za velmi vstřícné chování vůči nám, rodinným
příslušníkům. Přejeme vám hodně sil ve vaší náročné
a obětavé práci.                               Rodina Lněničkova

Děkuji místním profesionálním hasičům, kteří mě ja-
ko imobilní pacientku 14. června dopravili do 7. patra
panelového domu, především náčelníkovi hasičů kpt.
Džbánkovi, který transport dobře organizoval a podí-
lel se na něm.                                       Helena Hánělová

Poděkování

Skauti v Litomyšli pomohli nemocným rakovinou
Letošní desátý ročník Květinového dne byl zaměřen
na prevenci rakoviny u žen, zvláště pak prevenci
zhoubných nádorů prsu a děložního čípku. Sbírku po-
řádá Liga proti rakovině. Tento den je již tradičně spo-
jen se žlutými kvítky měsíčku lékařského. Letos tento
kvítek s červenou stužkou nabízelo na čtyři tisíce
dvojic ve třech stovkách měst a obcí po celé republice.
Každý mohl přispět jakoukoli částkou, ale nejnižší
předpokládaná částka byla dvacet korun. Ke každé
kytičce patřil také letáček, ve kterém se každý, kdo
přispěl, mohl dozvědět více o tom, jak by prevence ra-
koviny u žen měla vypadat. 

V Litomyšli se Květinového dne již řadu let účastní
i členové místního střediska organizace Junák - svaz
skautů a skautek. V letošním roce vyšly do ulic čtyři
dvojice mladých skautů a skautek a dohromady vy-
braly 16 802 korun. Loni sbírka vynesla 12,5 milionu
korun. Celkem liga nabídla v devíti Květinových
dnech 5,5 milionu kvítků a získala 100 milionů korun.
Z těchto prostředků financuje akce, při nichž infor-
muje veřejnost o rizicích podporujících vznik nádoro-
vých onemocnění. Pomáhá onkologickým pacientům
v době nemoci i v období rekonvalescence. Podporuje
také výzkumné projekty. Vladimír Vejrosta
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Konečně nadešel čas prázdnin, čas dovolených. Jak
doufáme čas odpočinku, nabrání sil.
Žel toto toužebně vyhlížené období bývá příliš krátké
na to, abychom se mohli skutečně vymanit ze setr-
vačného tlaku pracovních povinností a starostí. Snad
nám může pomoci nahlédnout, jaké místo v našem ži-
votě zaujímá práce. 
Je jisté, že moderní doba, na rozdíl například od anti-
ky, přisuzuje práci mnohem větší důležitost. V době
starých Řeků a Římanů byla manuální práce považo-
vána za méněcennou činnost otroků. Na nejvyšším
stupni lidských hodnot stálo myšlení, svobodní obča-
né se proto oddávali sportu, politice, umění.
Ve středověku to byly mystické náboženské prožit-
ky, co bylo pokládáno za výkvět lidství. Podobně v
budhismu je ideál lidství spatřován v meditaci. Ani
islám necení práci přiliš vysoko. 
V našem civilizačním okruhu s velkým důrazem na vý-

kon, výnos, produktivitu, se stala práce základní hod-
notou lidského života. Mohli bychom říci, že žijeme v
době kultu lidské práce. Ideologie výkonu postihuje
především ty méně zdatné a neproduktivní. Ale také
ty úspěšné, kteří se prosadili – ale jsou vlastně posti-
žení jednorozměrností života, kterému chybí plnost
lidství. 
Je třeba říci, že důraz na práci má své biblické kořeny.
Biblický mýtus o stvoření nemluví ani o ráji jako bez-
pracné blaženosti, práce patří k poslání člověka. Po-
hrdavý poměr k práci vyvrací i Apoštol Pavel varová-
ním: kdo nechce pracovat, ať také nejí. Bible vede k
pracovní odpovědnosti, práce je služba bližnímu a o-
slava Boha, nic ponižujícího.
I tady ale může dojít k znehodnocení původního urče-
ní,k převrácení hodnot. Člověk místo aby svému dílu
vládl, sám je jím ovládán, zbavován svobody a důstoj-
nosti. Práce může být i bezduchá degradující otroči-

Mladí lidé - naděje budoucnosti 
nejen pro církev, ale i pro společnost 

Mým cílem je vychovat církvi dobré křesťany, 
a společnosti dobré občany (sv. Jan Bosko)

Mezi minulostí, ze které jsme vyšli, a budoucností,
k níž směřujeme, zůstává most současnosti. Dnes se
častokrát spojuje mládí se slovem naděje a myslím, že
právem. Vždyť nic na tomto světě netrvá věčně - život,
práce, veškeré lidské úsilí nevyjímaje. V nové genera-
ci se opravdu rýsuje naděje na pokračování toho, co je
tu dnes, nebo i toho, co bylo včera. 
Dalo by se také říci, že nic z toho, co dělám nyní, ne-
zůstane bez odezvy v budoucnu. Už nyní vytvářím zá-
klady věcem budoucím - to je krásné zjištění, ale zá-
roveň také velice zavazující. Jsou to známé věci, kte-
ré je snad i zbytečné říkat. Přesto si myslím, že čas od
času nám takové zamyšlení neuškodí, zvlášť mluvíme-
li o výchově.
Jsem pět let katolickým knězem pracujícím na místě,
kde se stále setkávám s mladými lidmi. Mé povolání
mě nutí stále se k problematice výchovy vracet. Vý-
chova není záležitostí nějakého chvilkového zabave-
ní, zaplnění času, aby nebyla nuda nebo něčeho po-
dobného. Vychovávat znamená vstupovat do životního

na, opak tvůrčí a radostné služby. Práce se může stát
i vyčerpávajícím prokletím těm, kdo propadli worko-
holickému pocitu nenahraditelnosti.
Proti tomu je třeba a je možné bojovat. Třeba tím, že o
dovolené můžeme dát naši nekonečně důležitou prá-
ci do závorky a uvědomovat si hodnoty, které jsou pro
náš život zásadně důležité a na naší práci vlastně na-
prosto nezávislé. Nebo si snad myslíte, že na nás závi-
sí, jestli vyjde slunce? Nebo myslíte, že děti jsou vý-
sledkem naší usilovné práce? A co dobrý spánek? A co
chuť k jídlu? A co přátelství? To vše a mnoho dalšího
přijímáme jako dar. Zcela nezávisle na naší pracovi-
tosti a výkonnosti. Léto budiž pochváleno, pokud nám
bude dáno odložit nesnesitelný kvap a neklid, prožít
radost ze setkání s blížními a úchvatnou krajinou.
Snad nám bude dáno nejen si odpočinout, ale zakusit
i plnost života, který se nedá redukovat na výkon. Pře-
ji pěkné prázdniny.                                Věra Pleskotová

Nadešel čas prázdnin

První třídy III. ZŠ zakončily školní rok výletem do ZOO
ve Dvoře Králové nad Labem. Kromě tradiční prohlíd-
ky pavilónů a vyjížďky po Safari jsme se zúčastnili vý-
ukové lekce s kontaktními zvířaty. Děti si rozšířily své
znalosti, mohly pohladit a zblízka prohlédnout aga-
mu, krajtu a pískomila. Zapojili jsme se do programu
adopce zvířat. Letos financujeme stravu na 1 rok žábě
šípové (500,- Kč).

třídní učitelky V. Hrdonková, I. Neprašová

Výlet do ZOO

V pátek 2. června natáčel celý televizní štáb kousek
pořadu o architektuře českých měst s hercem divadla
Sklep Davidem Vávrou. Pan režisér Radomír Lipus i
pan architekt Vávra byli mile překvapeni atmosférou
školy, dokonce napsali našim žákům vzkaz, aby si vá-
žili školy, jakou mají a o jaké se generaci nás, o něco
starších, ani nesnilo. Natáčení proběhlo úmyslně v ča-
se velké přestávky, režisérovi se nejvíce ze všeho líbilo
řádění nejmenších dětí v hracím koutku, David Vávra
si dokonce i zakopal s balónem s těmi většími na škol-
ním dvoře. Pořad by se měl vysílat v některém listopa-
dovém termínu.                     Pavel Jirsa, ředitel III. ZŠ

Naše škola v Šumných
městech

Souznění pod nebeskou klenbou
Dlouho jsem přemýšlel, jak vyjádřit pocity litomyšl-
ských pěvců ze zážitků v neděli 4. června tohoto ro-
ku, kdy Mužský pěvecký sbor a Sbor paní a dívek u-
spořádaly koncert v krásném koutku Orlických hor -
v dosud málo známé příhraniční vesničce Neratov.
Výše uvedený název koncertu vpravdě odpovídá do-
jmu, který měli účinkující i posluchači v tomto hlu-
boce působivém a poněkud neobvyklém prostředí.
Byly to jen pocity uspokojení a radosti ze zpěvu o-
bou sborů, které řídili jejich sbormistři - zkušený O-
takar Karlík a mladá nadějná Markéta Pohorská.
Domnívám se, že k tomu přispělo i něco navíc.
Vystoupení se konalo v obnoveném poutním koste-
le Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Kraj byl po
druhé světové válce doslova opuštěný, 10. května
1945 kostel vyhořel. Střela z pancéřové pěsti, vy-
střelená svévolně vojáky Rudé armády, zasáhla
sanktusovou věžičku a ničivý požár zachvátil celou
střechu. Jen silná klenba zachránila interiér koste-
la. Přes marnou snahu rozumných lidí o záchranu
cenné stavby se v roce 1957 zřítila promáčená krás-
ná barokní klenba. Představitelé tehdejšího totalit-
ního režimu prohlásili, že finanční prostředky na ú-
držbu kostela jsou neslučitelné se socialistickým
hospodářstvím a stavbu určili k demolici. Jen nedo-
statkem financí na provedení demolice byl chrám

zachován. Až současná doba
přinesla obrat. Rokytnický fa-
rář P. Josef Suchár začal usilo-
vat o obnovení kostela a celé-
ho místa. Roku 1992 bylo zří-
zeno Sdružení Neratov, ne-
státní občanské sdružení, je-
hož cílem je péče o lehce
mentálně postižené - projekt
Domov, podpora pěstoun-
ských rodin, obnova poutního
barokního chrámu a rozvoj ži-
vota v pohraniční obci. V Ne-
ratově se tak vytvořilo spole-
čenství, které pomáhá lidem
bez vlastního domova a ro-
dinného zázemí a ve svých
chráněných dílnách jim zajiš-
ťuje neratovský kostel, vysta-
věný v letech 1723 - 33 prav-
děpodobně podle plánů G.B.
Alliprandiho (stavitel lito-
myšlského piaristického chrámu), se rodí do nové
krásy - jeho průčelí již září svou zlatavou žlutí do o-
živlého kraje, i když chrámovou klenbu dosud tvoří
vysoké horské nebe. Není tedy divu, že tato skuteč-

putování druhého člověka. Čím dříve se k takové život-
ní cestě vychovatel připojí, tím nese větší odpověd-
nost. Stává se spoluodpovědným za základy, na nichž
bude člověk celý život stát. 
Někdy se mi zdá, že tuto velkou odpovědnost chceme
setřást na ty, kteří vystudovali pedagogiku, pohybují
se v oblasti školství a měli by být odborníky na výcho-
vu a vzdělávání. Jistěže nesou velký díl zodpovědnos-
ti, ale oni nejsou a nikdy nebyli jediní, kdo vychová-
vají. Odpovědnost leží na každém, i na společnosti
jako takové. Nikdy nemáme právo říct mladému člo-
věku: „dělej si, co chceš“. Vždyť svoboda jednání mu-
sí růst v přímé úměrnosti k zodpovědnosti, kterou je
člověk schopen převzít až v dospělosti.
Protože nám není jedno, co tu bude „zítra“, usilujeme
už „dnes“. Jestliže se letos o prázdninách uskuteční
ve vašem městě Celostátní setkání animátorů, je to
proto, že se snažíme doprovodit tyto mladé, kteří se
snaží dělat něco pro druhé, v jejich osobnostním růs-
tu. Je to náš příspěvek budoucnosti. Děkujeme, že
jste nám tuto šanci ve svém městě dali. 
Nechce se připojit? 

P. Mgr. Kamil Obr

nost přinesla všem přítom-
ným další pocit uspokojení a
radosti.
Hluboce působivé, až dojíma-
vé bylo též vystoupení obou
sborů v naprosto osamoce-
ném a opuštěném chátrajícím
kostele sv. Jana Nepomucké-
ho v nedaleké Vrchní Orlici -
zcela zmizelé vsi, kde si niter-
ný vroucí zpěv vyslechly jen
před kostelem se pasoucí o-
večky... Ostatně zpěv sborů se
ozýval již při cestě účinkují-
cích v Muzeu řemesel v Leto-
hradě a v Domě českých bratří
v památném Kunvaldě.
Byly to hezké zážitky. Kéž by
toto souznění ušlechtilých
snah dobrých lidí, radostné-
ho zpěvu, krásné a čisté pří-
rody se neomezovalo jen na

souznění pod nebeskou klenbou v Orlických ho-
rách, ale našlo svůj ohlas v celé společnosti našeho
poněkud nemocného současného světa.                       

Josef Martínek
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Sbor KOS na návštěvě v partnerské
slovenské Levoče

Po úctyhodných třiceti nejrůznějších vystoupe-
ních na koncertech a festivalech nejen u nás,
ale i v zahraničí (Nizozemí, Polsko), ověnčený
třemi národními a dvěma mezinárodními cena-
mi se sbor KOS pedagogické školy rozjel ukončit
svou úspěšnou a nebývale náročnou koncertní
sezónu do partnerského města Levoče.
Okouzlující historické město Levoča, které je
srdcem spišské oblas-
ti, hostilo sbor ve
dnech 8. - 10. června
spolu s místní střední
pedagogickou školou.
Kromě prohlídky his-
torického jádra města
(náměstí obklopené
renesančními domy,
známá renesanční rad-
nice, vzácné kostely
s barokním interiérem
a především Chrám sv.
Jakuba se svými 11 go-
tickými a renesanční-
mi křídlovými oltáři),
které si díky hradbám
a urbanistice zacho-
valo středověký cha-
rakter, KOS čekal i vý-
let na Spišský hrad.
Tato monumentální
památka je nejrozsáh-
lejším středověkým
hradem Slovenska a
svou rozlohou 4 ha
patří k největším hrad-
ním komplexům v Ev-
ropě. Spolu s okolím je zapsána na seznamu
UNESCO. Zajímavým zpestřením pobytu byla ta-
ké návštěva venkovské slavnosti Harhovské ču-
da a zábaviska, kde KOSÁCI ochutnali typické
slovenské speciality jako jsou korbáčiky a ha-
lušky. Jeden ze sboristů se dokonce podílel na
rekordu místních obyvatel v šití největší košile
na světě. Po cestě zpět do Čech sbor zavítal na
Štrbské pleso, kam vystoupal po místní zubač-

ce. Cestu do Levoče si zpestřil výstupem na ho-
ru Radhošt v Beskydech, na slovenské straně
prohlídkou artikulárního dřevěného kostela
ve Svätém Kríži.
Kosáci však pěvecky nezaháleli. V pátek 9.
června zazpívali v Kongresovém sále Městské-
ho divadla pro představitele kulturních orga-
nizací města, ředitele škol a především peda-

gogy, studenty a čle-
ny pěveckého sboru
místní pedagogické
školy. Asi hodinové
vystoupení sboru a
jeho sólistů, které se
neslo ve velmi pří-
jemné, přátelské at-
mosféře, bylo nadše-
ným publikem odmě-
něno dlouhotrvají-
cím potleskem ve
stoje. Sbor levočské
pedagogické školy I-
uventus pedagogica
se v Litomyšli na o-
plátku představí
v září v rámci festiva-
lu Mladá Smetanova
Litomyšl.
Kromě toho, že byl
tento vydařený zá-
jezd pro sbor posled-
ním v sezóně, byl i
důkazem, že práce,
kterou zpěváci sboru

odevzdali na téměř
jedné stovce zkoušek,

byla smysluplně využita a oceněna nejen divá-
ky na všech jeho vystoupeních, ale i ředitel-
stvím školy a také Městem Litomyšlí, bez je-
jichž podpory by sbor takové cesty jen stěží
absolvoval. Zvláštní poděkování v případě zá-
jezdu KOSU na Slovensko patří Europe clubu za
jeho finanční podporu a panu ing. Jaroslavu
Dvořákovi za laskavou pomoc při přípravách.   

-red- foto archív sboru

Klub Parkinson Litomyšl děkuje!
Náš Klub Parkinson se již čtyři roky schází v Domě
s pečovatelskou službou v Litomyšli, a to především
díky podpoře paní ředitelky Terezie Šmolíkové, reha-
bilitačního oddělení naší nemocnice, nezištné spolu-
práci paní ing. Ivy Pekníkové, také díky fyzioterape-
utce Janě Valdhansové i panu primáři neurologického
oddělení MUDr. Marianu Kucharovi. Moje díky patří
hlavně Městu Litomyšli, bez jehož finanční pomoci

bychom těžko mohli uskutečňovat třeba naše „kera-
mičení“ v Domě dětí a mládeže, ale i jiné programy.
Děkuji našemu mecenáši panu Michalu Kortyšovi
z firmy Elkor, který nikdy neodmítl naši prosbu o fi-
nanční pomoc a pomohl tak uskutečnit několik akti-
vit a setkání s ostatními kluby. Mé díky směřují i do
všech rodin našich členů, ve kterých věnují takto ne-
mocným rodinným příslušníkům porozumění, trpěli-
vost a lásku. V neposlední řadě děkuji i naší pražské
Společnosti Parkinson, která nejen hradí naše cvičení
v bazénu rehabilitačního oddělení nemocnice, ale při-
spívá i k řešení našich problémů.
Celé čtyři roky se snažíme, aby se členové klubu cítili
spokojeni s programem, který jim předkládáme. Chce-
me, aby všichni měli pocit, že se svou nemocí nejsou
sami a dokázali s ní bojovat a žít.
Rádi mezi sebou přivítáme nejen parkinsoniky, ale
i jejich rodinné příslušníky, přátele, sympatizující i o-
statní, kteří nechtějí zůstat sami.
Jakoukoli informaci získáte na tel. č. 461 613 791 ne-
bo na tel. č. ing. Ivy Pekníkové 461 654 911.

Jindřiška Šmahelová, předsedkyně 
Klubu Parkinson v Litomyšli

Smíšený pěvecký sbor KOS v Levoči

Eva Lipenská:

DOVOLENÁ 
V CHORVATSKU

s CK Star Trip ve střední
Dalmácii ve městě Tisno

9. - 18. srpna
cena: 7750,- Kč

20. - 29. září
cena: 5490,- Kč

ubytování ve vile Stegič
stravování - polopenze

Program: africký tanec
seznamování se základními

prvky tanců a pohybů 
na africkou  hudbu

masáže a výklad karet
Kontakt: 605 705 053

Letní školy UK a VŠE
Praha v Litomyšli
Začátkem září se budou v Evropském tréninkovém
centru YMCA Litomyšl (v Zámeckém pivovaru) konat
dvě universitní letní školy:
3. - 10. září - Environmentální ekonomie a politika
pro nespecialisty
Obsah kurzu: Příroda, životní prostředí a ekonomie. En-
vironmentální potřeby, hodnoty a zájmy lidí. Vlastnická
práva a životní prostředí. Ekonomické škody ze znehod-
nocování životního prostředí a jejich kvantifikace.
Soukromé a veřejné výdaje na ochranu životního pro-
středí a jejich efektivnost. Řešení problémů životního
prostředí - soukromá řešení a nástroje státní regulace.
Hlavní makroekonomické souvislosti ochrany životního
prostředí. Význam environmentálně orientovaného
technického rozvoje.
Výklad bude probíhat s využitím her a menších ekono-
mických laboratorních experimentů.
10. - 17. září - Řešení environmentálních konfliktů
vyjednáváním
Obsah kurzu: Konfliktní a kooperativní pojetí společnos-
ti. Pravidla života s konflikty. Klasifikace konfliktů.
Řešení a zvládání konfliktů. Vyjednávání, jeho styly,
strategie, nejčastější chyby. Mediace a facilitace. Envi-
ronmentální konflikty - jejich specifika, klasifikace,
realita. Zájmy v environmentálních konfliktech. Ekono-
mická, politická, kulturní a další dimenze environmen-
tálních konfliktů. Environmentální konflikty v ČR, EU
a v ostatních částech světa.
Pro účastníky je připravena řada ilustrativních her
a případových studií, včetně velké hry zápočtové.
Zvláště vhodné jsou školy pro posluchače pěti praž-
ských VŠ, které podepsaly dohodu o spolupráci při vý-
uce problematiky životního prostředí (UK Praha, ČZÚ
Praha, ČVUT Praha, VŠCHT Praha, VŠE Praha). Poslu-
chači mohou získat studijní kredity v rozsahu 6 ECTS
za každý z nich. Stravování si hradí účastníci. Infor-
mace: Doc. Ing. Petr Šauer, CSc., ved. Katedry ekono-
miky životního prostředí, VŠE Praha. Přihlašování:
prostřednictvím webových stránek

www.nb.vse.cz/kzp/ nebo 
na sauerova.alena@seznam.cz



14

Branný den 
s Integrovaným 
záchranným systémem
Po několika letech předváděcích akcí se jednotlivé
složky IZS dohodly, že letos vyzkouší něco trochu ji-
ného. Tzv. branný den nabídl vždy dvěma tříčlenným
družstvům z různých škol absolvovat asi tříkilometro-
vý okruh se stanovišti. Na jednotlivých zastávkách
prokazovaly děti znalosti ze zdravovědy, bezpečnosti
silničního provozu, dovednosti při střelbě ze vzdu-
chovky a manipulaci s hasičským náčiním.
Naši školu reprezentovaly dva týmy - čtvrťáci a páťáci.
Obě skupinky soutěžily v kategorii 1. stupně a vedly si
výborně. Čtvrťáci ve složení Zuzka Boušková, David
Lašek a Míra Vacek skončili společně se dvěma dalšími
družstvy na skvělém 3. místě. No a páťáci s přezdív-
kou „Rychlíci“ ve složení Edita Stráníková, Dan Voří-
šek a Petr Fila dokonce s velkým náskokem zvítězili!
Všichni účastníci hodnotili program jako velmi vyda-
řený. Škoda jen, že se akce nedotkla většího počtu dě-
tí.                                    

Petr Dřínovský, III. ZŠ Litomyšl

Děti z Litomyšle vytvořily český
rekord v psaní obří tužkou 
Naruby. Tak nazvali organizátoři z III. zá-
kladní školy v Litomyšli přeprázdninovou ak-
ci v Orion Areně, která ve středu 28. června
dětem zpestřila závěr školního roku. Jednot-
livé třídy prvního stupně všech tří základních
škol ve městě se tu vydaly po soutěžních tra-
sách s celkem třiceti zastaveními, aby nasbí-
raly co nejvíce bodů, které bylo možné pro-
měnit v zajímavé ceny. Ba co víc. Úspěšně se
pokusily o vytvoření nového českého rekordu
v psaní obří tužkou po zdi.
Rekordu předcházel jiný, neméně zvláštní vý-
kon. Děti se zřejmě staly nejlepšími pojídači
slaných tyček v zemi. Celkem 564 dětí zvlád-
lo sníst vždy 33 tyčinek 15 cm dlouhých ulo-
žených do kelímku. Z tolika tyčinek by při-
tom bylo možné poskládat hada dlouhého
3333 metrů. 
Hlavní pozornost se však soustředila na ofici-
ální rekord, nad jehož vytvořením dozoroval
zástupce Agentury Dobrý den z Pelhřimova
Martin Jonáš. Nakonec se na zeď Orion Areny
podepsalo tužkou o hmotnosti 80 kg celkem
234 žáků. „Tento rekord je ustavující. V na-
šem muzeu rekordů a kuriozit máme také ob-
ří tužku, avšak není zdaleka tak dlouhá jako

ta vaše,“ přiznává Jonáš. „Když ale byl u nás
na návštěvě prezident republiky Václav Klaus,
byl v podstatě přinucen se jí podepsat,” do-
dává. Přesto prý nejraději a dosud s velkým ú-
žasem vzpomíná na jistého pana Helebranda
z Jindřichova Hradce, který dokázal za pou-
hých osm minut sníst sto syrových vajec.
Ročně přibudou do české knihy rekordů de-
sítky úspěšných pokusů, celkem už její strán-
ky zaplnily tisíce neuvěřitelných prvenství. 
Přestože agentura projevila o litomyšlskou
obří modrou pastelku velký zájem, hodlá si ji
škola ponechat. „Vytvořili jsme ji ve spolu-
práci s panem Hájkem z Trstěnice a dalo nám
to hodně práce. Zatím bude uložena v naší
škole, jen pro ni musíme najít vhodné místo,“
říká hlavní organizátor akce Petr Dřínovský.
V závěru celého dne Naruby dokázali žáci ně-
kolika tříd tahem pohnout o několik metrů
14 tun těžkým autobusem. Nestačil se divit
ani řidič Martin Švec z cestovní kanceláře
KALLA, který seděl za volantem. „Tenhle au-
tobus nikdy nikdo netáhl, natož pak děti!“,
přiznal s úsměvem.

Text a foto Ivan Hudeček

Projekt Modrásek
Tato celovíkendová pobytová
akce se nesla v duchu „závislos-
ti na přátelích a nepřátelích“.
Někteří páťáci a šesťáci strávili
tři dny na Budislavi, kde měli
možnost zažít vskutku zajímavé
věci. Kromě mnoha fyzicky či
psychicky náročných úkolů ab-
solvovali povídání s metodikem prevence Mgr. Pavlem
Voříškem na téma Proč lidé zneužívají návykové látky.
Přijela též mluvčí Policie ČR ze Svitav Mgr. Martina Si-
monová a přivezla na ukázku vzorky skutečných
drog.
Některé děti zaujaly hry, kde je nutné být nanejvýš o-
stražitý a vydat ze sebe opravdu maximum. Jiným se
líbily lanové překážky, které si vyzkoušeli na vlastní
kůži, a další chválili výbornou kuchyni. Slovy několi-
ka účastníků:
„Hned ráno, když jsme se všichni probudili a najedli,
šli jsme na lana. První úkol byl, že jsme museli prolézt
jedovatou pavučinou a nesměli jsme se dotknout.
Ostatní aktivity byly docela těžké, ale já to všechno
zvládla. Docela ráda bych si to každý den zopakova-
la...“                                            Adriana Stříteská, 5. B

„Šli jsme do lesa a potkali nějakého divného pána, ří-
kalo se mu Stalker. Zeptali jsme se ho, jestli nás zave-
de do Zóny a k tajemné komnatě. Souhlasil, ale každý
jsme mu za to museli dát nějakou opravdu osobní věc.
Někdo dal plyšáka, někdo svůj jediný kartáček na zu-
by atd.“                                          Edita Stráníková, 5. B 
„Stalker je hra, na jejímž konci vás čeká to nejtajem-
nější přání, co máte a co nosíte celý život v sobě. Ale
čekají vás nejdříve těžké zkoušky a těmi musíte projít.
Můžete přijít o končetiny, o oči.“ Adam Vojáček, 5. B
„Navečer jsme si vylosovali listiny s divadelními ne-
tradičními pohádkami. Měli jsme jenom dvě hodiny
na přípravu. Já jsem byla Sněhurka, co kouří cigare-
ty.“                                                   Klára Kovářová, 5. B

Tábor v tajuplné zemi Narnie
Tak jako každý rok, pořádá i letos Naděje Litomyšl pro
děti letní tábor. Tentokráte na motivy 1. dílu Letopisů
Narnie spisovatele C. S. Lewise. Film Lev, čarodějnice
a skříň, natočený podle této knižní předlohy, běžel i
v litomyšlském kině, takže asi není třeba zdůrazňo-
vat, že děti se stanou aktéry nebezpečného a napína-
vého dobrodružství. Tábor se pod vedením týmu zku-
šených vedoucích uskuteční nedaleko obce Svratouch
v Železných horách v termínu 14.- 22. července.
A protože jsme se rozhodli vzít s sebou více dětí než
v předchozích letech, můžeme nabídnout ještě po-
slední volná místa.  Bližší informace o možné účasti
Vašich dětí Vám rádi sdělíme na telefonních číslech

461 618 305 (kancelář Naděje, ul. M. Kuděje),
605 421 299 (J. Kubát) nebo 732 449 259 (J. Ná-
dvorníková).

Hledáme člověka s výtvarným nadáním 
a vlastní invencí pro provozovnu v Litomyšli.

Nejlépe malířku keramiky nebo skla 
a porcelánu. Popis a ukázku svých 

schopností zašlete na adresu:
K. Pěč, Šumavská 8, Praha 2, 120 00
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Kino SOKOL
461 612 505

Ú
t 

4. 7.
St  

5. 7.

Čt
6. 7.

Pá  
7. 7.

Ne
9. 7.

Út
11. 7.

ST
12. 7.

Čt 
13. 7.

Pá
14. 7.

Ne
16. 7.

17.00

Ne 16. 7.

Út   18. 7.
St 

19. 7.

Čt
20. 7.

Pá 
21. 7.

Ne 23. 7.
17.00

Ne
23. 7.

Út  25. 7.
St  26. 7.

Čt  27. 7.
Pá 28. 7.

DEVÁTÝ DEN
 •

 Film
 Něm

ecko/ČR - 2004. Nový film
 držitele Oscara,

režiséra Volkera Schlöndorffa. H
rají: Ulrich M

atthes, August Diehl,
z českých herců Karel Dobrý, Ivan Jiřík, Z. Pecháček aj., 100 m

in.,
vstupné 55 Kč•

T*

VŠECH
N

O N
EJLEPŠÍ •

 Film
 ČR. Každý dostane, co si zaslouží. H

l.
role: Jan Dolanský a Viktor Preiss. Režie: M

artin Kotík, 95 m
in.,

vstupné 60 Kč •
TRISTAN

 A IZOLDA •
Film

 Anglie/USA. …
nestárnoucí příběh věč-

né lásky, spalující vášně, bezm
ezné oddanosti a kruté zrady…

 H
ra-

jí: Jam
es Franco, Sophia M

yles aj. Režie: Kevin Reynolds, 125 m
in. ,

vstupné 65 Kč •
T **

U
N

IVERZÁLN
Í U

KLÍZEČKA•
Britský film

. Uklidím
 dům

. Uklidím
 za-

hradu. Uklidím
 souseda. Zabiji psa. H

rají: Row
an Atkinson, kristin

Scott Thom
as aj. Režie: Niall Johnson, 100 m

in., vstupné 60 Kč •
T *

H
RAN

ICE ŽIVOTA
•

Film
 USA. Někde m

ezi životem
 a sm

rtí je m
ís-

to, kde byste nem
ěli zůstávat. H

rají: Ew
an M

cGregor, Naom
i W

atts
aj. Režie: M

arc Forster, 100 m
in., vstupné 55 Kč •

 T*

N
OVÁ FRAN

CIE •
H

istorický film
 Kanada/Fr./V.Británie. M

ilostný
příběh m

ladé venkovské dívky natočený podle skutečných událostí.
H

rají: N.Godin-Vigneau, David La H
aye, G. Depardieu aj. Režie: Je-

an Beaudin, 145 m
in., vstupné 60 Kč •

 T*

ZA PLOTEM
•

Film
 USA. Ochutnejte dobrodružství. Rodinná ani-

m
ovaná kom

edie. Režie: Tim
 Johnson,Karey kirkpatrick, 85 m

in.,
česká verze. Vstupné 35 Kč•

 T *

OD
VAH

A M
ILOVAT •

Francouzský film
. Neobyčejné příběhy o oby-

čejných lidech. H
rají: M

athilde Seigner, M
aiw

enn le Besco, M
ichel

Leeb aj. Režie: Claude Lelouch, 100 m
in., vstupné 65 Kč •

 T
**

H
ORY M

AJÍ OČI •
 Film

 USA. Ti šťastnější zem
řou první. H

rají: M
i-

chael Bailey Sm
ith, Tom

 Bow
er, Ted Levine aj. Režie: Alexandre Aja,

110 m
in., vstupné 55 Kč •

T **

ŽEN
A M

ÉH
O M

U
ŽE

•
Francouzský film

. Až prostitutka jí pom
ohla

poznat svého m
uže. V hlavních rolích Fanny Ardant, Gérard Depar-

dieu a Em
m

anuelle Béart. Režie: Anne Fontaine, 105 m
in., vstupné

65 Kč •
T **

DIVOČIN
A•

Film
 USA. Za zvířátky nem

usíte jen do ZOO. Přijďte na
ně do kina! Režie: Steve „Spaz“ W

illiam
s, 95 m

in., vstupné 35 Kč
•

Ú
ČASTN

ÍCI ZÁJEZDU
 •

 Film
 ČR. Kom

edie podle bestselleru M
icha-

la View
egha. H

rají: A. Polívková, E. H
olubová, J. Kocurová, K. Fia-

lová aj. Režie: Jiří Vejdělek, 110 m
in., vstupné 70 Kč •

X-M
EN

: POSLEDN
Í VZDOR

•
Film

 USA. Rozhodující souboj. H
rají:

Patrick Stew
art, H

ugh Jackm
an aj. Režie: Brett Ratner, 100 m

in.
Vstupné 60 Kč •

T 

ZÁKLADN
Í IN

STIN
K

T 2•
Film

 Něm
ecko/V.Británie. Vážený lon-

dýnský psychiatr Dr. M
ichael Glass je právě na vrcholu své kariéry.

H
rají: Sharon Stoneová, David M

orrissey aj. Režie: M
ichael Caton-

Jones, 110 m
in., vstupné 60 Kč •

T**

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

>
Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)

Předprodej vstupenek v Inform
ačním

 centru, tel.: 461 612 161 
T - titulky, nepřístupno do: *  do 12 let,  **  do 15 let,  *** do 18 let

Sm
etanův dům

461
613

239

St 12.7.
St 

19. 7.
St 26. 7.
St  

2. 8.
St    9. 8.

STŘEDA H
U

DBY VÁM
 TŘEBA - Středeční posezení s hudbou na pří-

rodním
 parketu u Sm

etanova dom
u, vstup volný, vždy od 19.30

VESPOL (Litom
yšl) & SLÁVEK JANOUŠEK + Vojta Kupčík (housle)

X̌ILT (Litom
yšl)

PENDL (Litom
yšl) & M

odrá kref (Pardubice)
VĚNEBAND (Litom

yšl) & Petr Linhart (Praha)
BEKRAS (Litom

yšlská 11)

do
16. 7.

Deset století architektury - výstava v rám
ci Sm

etanovy výtvarné Li-
tom

yšle ´06
•

dům
 U

 Rytířů
>

otevřeno denně krom
ě pondělí 9 - 17

Stálá expozice českého m
alířství 19. a 20. století

•
M

ěstská
obrazárna ve II.patře Zám

ku Litom
yšl

>
otevřeno denně 9 - 17

>
V případě nepříznivého počasí se akce přesune do M

usic clubu Kotelna.
Vstupné dobrovolné a výtěžek bude věnován na konto Pom

ozte dětem
.

M
ěstská galerie

461 614 765

>
otevřeno denně krom

ě pondělí 9 - 12, 13 - 17

Regionální m
uzeum

461
615 287

ILU
STRACE ZDEŇ

KA BU
RIAN

A - Ve spolupráci s Pam
átníkem

 ná-
rodního písem

nictví, odkud pocházejí originální ilustrace.
M

ODELÁŘSTVÍ - výstava pro m
alé a velké o lidské hravosti a um

u. 

do 30. 7.

do
17. 9.

Toulovcovo nám
ěstí

461
653 350

8. TOU
LOVCOVY PRÁZDN

IN
OVÉ PÁTKY 2006 

(vždy pohádka od 18.00 a koncert od 19.30):
PERNÍKOVÁ CH

ALOUPKA - Divadlo Julie & spol. (z Prahy)
NEŘEŽ - folkový koncert 
KRÁLOVSKÉ POH

ÁDKY Z H
RADNÍCH

 VĚŽÍ - Divadelní studio Lídy
Trnkové (z Brna) PŮVODNÍ BUREŠ - folkový koncert
DRAČÍ POH

ÁDKA - Divadlo Rolnička (z Liberce) 
LUBOŠ POSPÍŠIL a LPG - folkový koncert
PRINC NEBOJSA - Divadlo Na káře (z Brna) 
CELTIC CROSS - folkový koncert
O H

VĚZDIČKÁCH
 - Divadlo Radim

a Korába (z Brna)
JIŘÍ DĚDEČEK - folkový koncert

Pá   7. 7.

Pá  14. 7.

Pá  21. 7.

Pá
28. 7.

Pá 
4. 8.

Atelier DUKE
Bohem

ia
461 613 263

PAVEL M
ATU

ŠKA - OBRAZY - JIŘÍ DU
D

YCH
A - KERAM

IKA 
do  31. 7.

Galerie Art Nouveau
606 751 160

EM
ILE-REN

É M
ÉN

ARD
- obrazy a kresby, otevřeno denně

10 - 13, 14 - 18 hodin•
 Sm

etanovo nám
ěstí 58

do   7. 7.

M
ěstská knihovna

461 612 068
Ve dnech 17. - 19. 7. bude knihovna uzavřena!
Výpůjční doba o prázdninách:
Oddělení pro dospělé: Po, Čt 8.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 h
Út 8.00 - 11.30 a 12.00 - 16.00 h, Pá 8.00 - 11.30 a 12.00 - 15.00 h
Dětské oddělení: Út 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 h
Čt 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.00 h

Základní um
ělecká škola

461
612 628

SETKÁN
Í PŘÁTEL KOM

ORN
Í H

U
DBY

A IN
TERPRETAČN

Í KU
RZY LITOM

YŠL 2006:
Kom

orní orchestr Jaroslava Kociana, dirigent Bohuslav M
im

ra,
sólista: Čeněk Pavlík – housle (Bach, M

ozart) •
 kostel Povýšení

sv. Kříže
>

Koncerty v Kongresovém
 sálu na zám

ku Litom
yšl, vše od 19.30 

Jan H
oleňa – violoncello, Jiří H

oleňa – klavír (Suk, Brahm
s, Ja-

náček, M
artinů)

M
ichaela a Ivan Štrausovi – housle, Ludm

ila Čerm
áková – klavír

(M
ozart, M

artinů)
M

agdalena Bílková – Tům
ová, Jana Bílková, Jitka H

olubová –
flétny, Ludm

ila Čerm
áková – klavír (Benda, Call, Rejcha, Debus-

sy, M
ozart, Kum

m
er, Quantz)

Leoš Čepický – housle, H
ana Forsterová – klavír (Beethoven,

Sm
etana, M

artinů)
Evžen Rattay – violoncello, Ludm

ila Čerm
áková – klavír

(H
aydn, M

ozart, Beethoven, Šostakovič)
Petra Sm

olíková – harfa, Luděk Růžička – housle (Rosetti, Al-
vars, Sarasate, Saint-Saëns)
Tom

áš Lom
, Petr Ries, Dagm

ar Bořková – kontrabasy, Ludm
ila Čer-

m
áková - klavír (M

íšek, H
ändel, Bottesini, Gajdoš, Černý, Rychlík)

Závěrečný koncert účastníků SPKH
 a interpretačních kurzů

H
uH

u večer čili H
um

or v H
udbě

Vstupné dobrovolné. Pořádá Česká hudební společnost ve spolu-
práci se ZUŠ Litom

yšl a s podporou M
ěsta Litom

yšl a New
tech s.r.o.

M
EZIN

ÁRODN
Í H

OU
SLOVÉ KU

RZY 2006 prof. M
ilana Vítka •

Zám
ek

v rám
ci kurzů proběhnou tyto koncerty na Zám

ku Litom
yšl:

Zahajovací koncert
Koncert Trio ISM

ENA (Dánsko)
Závěrečný koncert
a koncerty v dalších m

ěstech:
Zám

ecká síň, Letohrad
Slavnostní sál zám

ku, Nové Hrady
Tylův dům

, Polička
Kostel Českobratrské církve evangelické, Brandýs nad Orlicí
vždy od 19.30 h

Od  5. 7.
do

16. 7.
Čt 

6. 7.
19.30

Pá   7. 7.

So  8. 7.

Ne
9. 7.

Po 10. 7.

Ú
t11. 7.

St
12. 7.

Čt
13. 7.

Pá
14. 7.

So 15. 7.

30. 7. 
- 20. 8.

So 5. 8.
So

12. 8.
So 19. 8.

Po
14. 8.

Ú
t 15. 8.

St 16. 8.
Čt

17. 8.
19.30

Ne 30. 7.
BESTIE KARLA •

 Film
 USA. Příběh nejbrutálnější vražedkyně čes-

kého původu natočený na m
otivy skutečných událostí. H

rají: Laura
Prepon, M

isha Collins, Cherilyn H
ayres aj. Režie: Joel Bender, 100

m
in., vstupné 65 Kč•

T***

Od 31.7. do 11.8. KINO NEH
RAJE
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Spolek patchworku
3. června se naše členky opět sešly, tentokrát na kur-
zu „Snubních prstenů“, který vedla Danka Březinová
ze spřáteleného moravského patchworkového klubu.
S tímto klubem jsme spolupracovaly na loňské červ-
nové výstavě, která se konala v zámeckém areálu ve
Fulneku, kde měly naše quilty velký úspěch. Kurz je
dalším počinem, který prohlubuje naše přátelství,
které není založeno jen na šití, přesto vždy nejvíce
spojují společné zájmy, tudíž i patchwork je nejčastěj-
ším tématem při našich setkáních. Den jsme strávily
příjemně, ostatně jako vždy, opět se něco nového na-
učily a už se těšíme na září, kdy plánujeme další kurz
a setkání na výstavě v Litomyšli i ve Fulneku. 

Antonie Chalupná

Pro velký úspěch, který podle všeho měla poslední díl-
na na mlýně u Kopeckých, jsme se s Jarčou domluvily
na dalším společně stráveném víkendu. Sejdeme se,
respektive sjedeme, v pátek 14. července odpoledne
a pobudeme do neděle 16. července, případně i déle.
S sebou si vezměte svoji vlastní práci, hlavně dílka do

Prázdninový víkend
v Radiměři

Holandska na výstavu, také si předvedeme nějakou
novou techniku patchworku. Děti můžete vzít také
a třeba je uložit ve stanu, aby měly nějaké zálesácké
zážitky. Dobré jídlo a pití také s sebou, přesto něco
společného opět ukuchtíme. Přihlásit se je nutné do
konce června na tel.: 777 302 759. Antonie Chalupná

Již třetí rok po sobě se na konci května konal na lito-
myšlském koupališti závod triatlonových nadějí žáků
základních škol. Letos byl značně zkomplikovaný ex-

III. ZŠ a Pohár triatlonových nadějí

motorové pily, křovinořezy, vyžínače
a další zahradní technika
nyní ke každému stroji u nás dostanete dárek!

SP-SLUŽBY  T. G. Masaryka 536,
570 01 Litomyšl, tel.: 461 616 035, 777 056 195
e-mail: spsluzby@seznam.cz, www.spsluzby.com

značkový prodej a servis 
v Litomyšli!

Od 1. do 31. 7.
při nákupu 

nad 13 tisíc Kč
šroubovák
ZDARMA!

trémně studeným počasím, o to větší obdiv zaslouží
všechny děti, které v devíti stupních závod absolvova-
ly. Naše škola tentokrát nezískala žádný titul, ty si vy-
bojovali soutěžní triatlonisté, kterých se sem sjelo
vcelku hodně, ale několik medailových pozic ano. Po-
hár škol jsme však vyhráli, především proto, že jsme
jako jediná škola zajistili účast ve všech kategoriích.
Za odměnu pak odjelo o týden později 12 našich ma-
lých závodníků do pražského Edenu, kde se zúčastni-
li celostátního kola. Počasí bylo jen o maličko lepší,
tentokrát všechny sužovaly dešťové přeháňky, ale
opět závod všichni absolvovali, někteří se v celostát-
ním měřítku i slušně umístili (nejlépe Martina Jirková
na 10. místě). Kromě toho se mohli naši žáci seznámit
s mistryní České republiky a akademickou mistryní
světa Lenkou Radovou. Naše škola byla dále vyhláše-
na jako druhá nejlepší škola v republice podle počtu
postupujících do celostátního kola, za což dostali
všichni kopec sladkostí. Byl to pro všechny zážitek,
jednak si mohli zazávodit v Praze, poprat se s extrém-
ně obtížnými podmínkami a ještě si přivézt nějaké
drobné odměny.                      Pavel Jirsa, ředitel školy

Nabídka tábora
Skautské středisko v Litomyšli nabízí tábořiště v termínu od 29. července do 5. srpna 2006 (týden
od soboty do soboty). Posekanec u Budislavi, k.ú. Proseč. Spojení autobusem Litomyšl - Proseč
(od zastávky Posekanec cca 500 m). Možnost dojet vlastním autobusem až k základně.
Stanový podsadový tábor - 20 stanů (vybavené), k dispozici základna - chalupa se sociálním zařízením,
studená, teplá voda, polní kuchyně v přístřešku, kompletně vybavená, možnost využítí ledničky
a mrazničky v chalupě, pitná voda z vlastního zdroje, lab. kontrola červen 2006.
Cena 20 Kč / os. / den + režie / elektřina. Je možnost domluvit schůzku a prohlídku na místě. 
Kontakt: Simona Leníčková (mobil: 605 318 774), Láďa Baník (606 650 646), Jaroslav Královec
(736 438 191). 

Informační místa pro
podnikatele - 
zadávání požadavků
z webu
Od 1. června 2006 mají podni-
katelé možnost obrátit se se

svým  problémem na InMP nejen osobně, telefo-
nicky či e-mailem, ale i  prostřednictvím elek-
tronického formuláře umístěného na adrese
inmp.komora.cz, zde kromě samotného poža-
davku vyplní i své  kontaktní údaje a zvolí libo-
volné RM, na které je požadavek  poté odeslán.
Zároveň si podnikatel zvolí způsob obdržení
odpovědi na svůj dotaz - písemně na jím zadaný
e-mail nebo si  řešení osobně vyzvedne na RM
(kontaktní údaje na RM obdrží v e- mailu potvr-
zujícím přijetí jeho požadavku). Více informací
o  projektu InMP získáte na internetové adrese
www.komora.cz nebo  prostřednictvím RM ve
Svitavách a jeho expozitur v Litomyšli,  Morav-
ské Třebové a Poličce 
- www.ohksvitavy.cz, tel.: 461 568 239, 
fax: 461 568 240, e-mail: RMSvitavy@inmp.cz.

Oznámení
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První Novohradské 
výtvarné léto
V zámecké galerii v Nových Hradech byla v pátek
2. června slavnostně zahájena výstava obrazů Jana
Pokorného a Bohuslava Doležala, keramiky Libora
Suchánka a fotografií Zdeňka Rosáka mladšího. Vý-
stava, která je součástí 1. Novohradského výtvarného
léta, potrvá do 31. července.
Při vernisáži vystoupili členové taneční skupiny
Pavlíny Filipi a rodinná skupina manželů Vedralových
z Vysokého Mýta s názvem Houmes Šoumes.

foto Ivan Hudeček

Nové dětské hřiště
v Chotovicích
V neděli 4. června bylo v Chotovicích slavnostně otev-
řeno nové dětské hřiště. S podporou Nadace ČEZ tu
obec vybudovala za pomoci jednoho z mladých otců
v obci - truhláře Petra Švece - dřevěné prolézačky,
houpačky a další atrakce pro nejmenší, ale i větší dě-
ti. Doplněna tak byla nabídka asfaltového hřiště, kte-
ré obec vybudovala s pomocí stotisícové dotace od
Pardubického kraje před dvěma lety. Chotovice jsou
obcí s nejvyšším podílem dětí do patnácti let v Pardu-
bickém kraji.                            -eh-  Foto Zdeněk Samek

Rodinné seskupení manželů Vedralových Houmes Šoumes.

Střípky ze života Olbrama Zoubka
Pan Zoubek se narodil v Praze. Bylo tehdy kolem
páté hodiny ráno. Rodiče mu dali jméno Olbram,
jelikož vedle malého „Zoubka“ se velký „Olbram“
pěkně vyjímal. Olbram je staročeské jméno. Naro-
dil se v bytě, kde bydlí podnes. Ovšem dnes spíše
bydlí v Litomyšli, protože tu má rodinu.
Tatínek Olbrama Zoubka musel mít vždy čistý bílý
límeček, protože pracoval v bance. Jeho maminka
učila ruční práce. Učila i šít. Všechno pěkně vyši-
la, jelikož šila jen na děvčata. Vždy si přála, aby se
jí narodilo děvče. Nakonec se jí však narodil chla-
pec. Pan Zoubek tak měl problémy, protože musel
nosit oblečení na děvče. 
Olbram samozřejmě také chodil do školy. Ve třídě
jich bylo 56.
Neměl žádná zvířata,
protože jeho maminka
měla ráda čistotu a ne-
snášela chlupy.
Olbram byl také vážně
nemocný. Měl slabé
kosti a křivou páteř,
která byla tak křivá, že
to směřovalo až ke kři-
vici. Nohy mu dávali
lékaři do sádry a to
nejdřív jednu a pak i
druhou. Pak  mu ještě
rovnali kosti. Rodiče
ho dokonce kvůli to-
muto rovnání kostí
museli vozit do Jedlič-
kova ústavu. Kdyby jeho rodiče tuto léčbu zane-
dbali, mohl by z něho dnes být mrzáček.
Když byl Olbram malý, dělal z rozteklých včelích
svíček různé postavičky. Jeho profesor na pracov-
ní vyučování tehdy zavedl kroužek modelování.
Pozval do něho také Olbrama. Ale jemu se tam moc
nechtělo, protože chtěl být spíše hercem. Avšak již
po druhé hodině se zjistilo, že je na modelování
nadaný. 
Vánoce trávil Olbram velmi poeticky. Když chodil
do školy, věřil, že Ježíšek existuje.
Jeho maminka o Vánocích dodržovala všechny
zvyky a to hlavně v jídle. Měli buchtičky se šodó a
smaženého kapra s křenem. A tak až pod dnes má
Olbram toto jídlo rád, na což si musela jeho man-
želka zvyknout... 
Jeho bratr má děti, které se jmenují Pavel, Libuše,

Jana a Mikuláš. Olbram a jeho bratr Ratmír mezi
sebou zřejmě mají dobré vztahy.
Olbram má samozřejmě také rodinu. Jeho první
manželka Eva s ním měla 2 děti - Jasana a Polanu.
S Polanou měl problémy, protože její jméno ne-
chtěli uznat na úřadě. Nakonec je Olbram přesvěd-
čil, že je to slovanské jméno. S druhou manželkou
měl pouze jedno dítě - Evu. Olbram má dnes mno-
ho vnoučat.
Za Olbramova života se střídaly režimy. Komunis-
tický a demokratický. Olbram fandil tomu demo-
kratickému. Komunisti ho pronásledovali, což
způsobilo, že nemohl dělat sochy. Proto se živil
restaurováním.

Restauroval v 60 le-
tech dům U Rytířů. Až
půjdete kolem tohoto
domu, všimněte si, že
stojí na umělých pilí-
řích. Tenkrát se totiž
asi o 15 cm celé prů-
čelí vyklánělo. Někdy
v té době se dělaly na
zámku také vykopáv-
ky. Při výročí Smeta-
nova narození a úmrtí
se v roce 1974 zjistilo,
že na zámku padá o-
mítka. Město proto
začalo na podzim shá-
nět partu restauráto-
rů, kteří by to  opravi-

li. Olbram to tedy zkusil. Byla to velmi nepříjemná
práce. Jak opravovali zámek, tak to museli dělat
v zimě, přestože se to má dělat na jaře. Tvrdla jim
v té zimě malta... 
Olbram také udělal na hřbitově pro pana Matičku
sochu, která panu Matičkovi posílá polibek. Pan
Matička byl veselá kopa. Ještě ve stáří plácal sest-
řičky po zadku. 
A víte co? Běžte se na tu sochu podívat. Třeba i
vám pošle polibek? 

Ráchel Smetanová, žákyně 4. B 
II. ZŠ U Školek

( Zapsáno v neděli 28. 5. 2006 při návštěvě Vlasti-
vědného  kroužku Městské knihovny v Litomyšli u
pana Olbrama Zoubka. Text byl ověřen manželi
Zoubkovými.)                     Foto František Renza, SL

Manželé Zoubkovi se na letošním festivalu Smetanova Lito-
myšl osobně pozdravili s operní pěvkyní Dagmar Peckovou.

U muzea se děly věci!
V sobotu 10. června se v okolí litomyšlského muzea
děly věci! Děti skotačily v nafukovacím skákacím hra-
du, v žalostně vyhlížejícím interiéru piaristického
chrámu jezdily bagry a po dlažbě se proháněla závod-
ní auta a kolem zdi francouzské zahrady zámku vedla
železnice, po které funěla parní lokomotiva. Probíha-
la tu totiž doprovodná akce k dlouhodobé výstavě
Regionálního muzea věnované modelům a modelářství. 
Snad nejvíce pozornosti budila zcela po právu histo-
rická parní lokomotiva 310.017 postavená před něko-
lika lety v měřítku 1:8 modelářem Jiřím Sičem z Os-
travy - Výškovic. Model je v republice skutečným uni-
kátem. Lokomotiva tohoto označení jezdila kdysi na
trati Volary - Vimperk, v některých detailech se však
od modelu liší. Ostravský modelář nyní dokončuje vý-
robu rychlíkové lokomotivy 275.0, která byla svého
času chloubou rakouských státních drah, a tak zřejmě
brzy budou děti se svými rodiči obdivovat další
skvost.
Odpoledne pokračovalo na letišti ve Vlkově ukázkou
modelů vyrobených členy modelářských klubů
z Litomyšle a okolí a umění jejich ovládání.

Text a foto Ivan Hudeček

MOULIN ROUGE BRNO
přijme 

servírky, společnice, 
tanečnice a tanečníky.

Ubytování zajištěno. Vysoký výdělek. 
Tel.: 604 234 234, 608 302 003. 

brno.moulinrouge.cz
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Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Jiří Šimek propojil sochařinu 
s malbou a loutkami

V Galerii Café bar Sofia v Litomyšli se návštěvníkům o-
tevřel pohádkový svět hlineckého rodáka Jiřího Šim-
ka. Výtvarník, který žije trvale v Pardubicích, zde vy-
stavuje svá díla z uplynulých čtyř let. Výstava obrazů,
dřevěných soch a loutek se koná při příležitosti jeho
75. narozenin. 
Jiří Šimek je členem Unie výtvarných umělců ČR, Me-
zinárodní asociace profesionálních výtvarných uměl-
ců i Unie výtvarných umělců Hradce Králové. Přestože
se celý život profesně věnoval architektuře, výtvarná
činnost byla pro něj neoddělitelnou součástí jeho
vztahu k okolnímu světu, a to i v době totalitního re-
žimu a nesvobody v naší zemi, kdy nemohl veřejně vy-
stavovat. Zachoval si také osobní vztah k rodné Vyso-
čině (nedávno skončila jeho velká výstava v hlinecké
galerii), stejně tak si ponechal svůj vřelý vztah k dět-
skému divákovi. Nyní připravuje pohádkovou knížku
s obrázky pohádkových bytostí a jeho loutky se na vý-
stavách těší upřímnému zájmu především těch pozdě-
ji narozených. „Děti jsou úžasní návštěvníci, jsou
bezprostřední, nejsou morálně devastovaní jako my
dospělí. Zápisy tak zvaných uličníků v knize návštěv
jsou opravdu úžasné,“ směje se výtvarník, který doká-
zal dobře propojit sochařinu, malbu i loutku. „Jsem
šťastný, že to tak mohu dělat. Když toho mám dost,
odejdu ze sochařského ateliéru a sednu k malování či
ilustrování,“ říká. Jeho ilustrace jsou vysoce oceňo-

vány i v zahraničí. Před časem například pro finské
studenty Univerzity v Helsinkách ilustroval učebnici
češtiny. Nikdy se svojí výtvarnou prací nesnažil oslo-
vit široké masy. „Jak kdysi říkal Vladimír Komárek -
pro všechny maluje jenom komunál. A je to pravda.
Kdybych se snažil oslovit všechny, pak je to paskvil,
pak se podbízím. Naštěstí nejsem na tom existenčně
závislý, dělám jen to, co chci dělat, co mě naplňuje a
nabíjí, a tak dělám svobodně a proto asi i poctivě,“
uzavírá Jiří Šimek.
Výstava v Galerii Café bar Sofia potrvá do konce září.

Text a foto Ivan Hudeček

Keramik a malíř si vyměnili své role. Sochař Jiří
Dudycha pozval k návštěvě svého ateliéru malí-
ře a humoristu Pavla Matušku, a to nejen proto,
aby tu třebechovický rodák vystavil svá nejno-
vější díla, ale také aby usedl k hrnčířskému
kruhu a pokusil se vymodelovat keramickou
vázu či jiný předmět tzv. užité keramiky. Před
zraky přítomných návštěvníků litomyšlské díl-
ny firmy DUKE naopak jeho protějšek přistoupil
k malířskému stojanu, aby nakreslil několik ka-
rikatur.
Přes nesporné kvality obou výtvarníků je třeba
podotknout ono okřídlené a jistě pravdivé:
„Ševče, drž se svého kopyta“. Ačkoliv se oba
pánové předem napili červeného vína, které vá-
bí múzy, a Pavel Matuška si jej dokonce přilil do
nádoby s hlínou, neodcházeli od svých děl
zrovna nadšeni. Jiří Dudycha dokonce své po-
slední dílko raději roztrhal.
Pozvánka do bílého království známého lito-
myšlského keramika však mělo spíše představit
novou kolekci autorských keramických šperků,
jako jsou závěsy, spony do vlasů či náušnice,
a nedávno dokončenou interiérovou plastiku
osazenou na začátku června v sídle firmy Xa-
vergen. V prostorách galerie DUKE jsou v těchto
týdnech k vidění též obrazy Pavla Matušky.

Kosmetika Marino
Otevřena od 3. července

na Smetanově nám. 28  (I. patro 
nad Foto Samek). Tel.: 775 660 950

Přijďte vyzkoušet novou kvalitní 
španělskou kosmetiku Ainhoa 

za velmi příjemné ceny. Na Vaši 
návštěvu se těší  Vaše kosmetička

Martina Částková

VÍCE NEŽ 1500 ZÁKAZNÍKŮ 
PREZENTUJÍ NAŠE LEVNÉ WEBOVÉ
STRÁNKY VE VARIANTÁCH S, M, L,

XL A XXL DLE ROZSAHU 
S UNIKÁTNÍM PROGRAMEM, 
POMOCÍ KTERÉHO SI MOHOU 

SAMI JEDNODUŠE TEXT 
I OBRÁZKY MĚNIT. REALIZACE DO 2
TÝDNŮ OD VAŠÍ OBJEDNÁVKY NA

TEL. ČÍSLE 608 517 681.

Keramik a malíř
si vyměnili své role
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Studenti Gymnázia věnovali tabla 
regionálním výtvarníkům

Tabla, věnovaná výtvarným umělcům spjatým s naším
regionem, vytvořili studenti sexty, septimy, 2. a 3.
ročníku litomyšlského Gymnázia Aloise Jiráska.
Připravili je v rámci seminářů Teorie dějin umění pod
vedením Ludmily Kesselgruberové - Marešové, nechy-
běly ani panely věnované arechitektonickým slohům -
gotice a renezanci v Litomyšli. Veřejně je studenti
představili při vernisáži 30. května v aule školy.
Výběr autorů souvisí vždy nějak s Litomyšlskem. Ta-
bule tak přibližují například tvorbu Antonína Dvořá-
ka, který na litomyšlském gymnáziu vyučoval kresle-
ní, jeho žáka Julia Mařáka či Václava Boštíka, ale i ži-
jících autorů, jakými jsou Ludmila Jandová, Šárka
Hrouzková, Víťa Morávková, Šárka Franková, Olbram
Zoubek, Bohdan Kopecký, Jiří Dudycha či Arnold Bar-
tůněk.
Studenti se svojí profesorkou hodlají zpracovaný ma-
teriál nabídnout ostatním žákům i zájemcům o výtvar-
né umění v podobě brožury či uložené na kompaktním
disku.                                      Text a foto Ivan Hudeček

Dětský den 
ve Vidlaté Seči
Již čtvrtým rokem pořádá parta nadšenců ve spolu-
práci s Obením úřadem ve Vidlaté Seči Den dětí. Letos
proběhl 11. června s názvem Putování za Sněhurkou.
Soutěžní odpoledne bylo zahájeno  nástupem čtrnác-
ti trpaslíků, kteří za doprovodu písničky Trpasličí
svatba předvedli, jak se umí postavit ke každé práci.
Potom krásná kouzelnice společně s dětmi vyčarovala
další pohádkové postavičky. Postupně se představil
myslivec, zlá královna, čarodějnice, ale i princ a Sně-
hurka. Protože zlá královna Sněhurku zaklela, děti
dostaly těžký úkol. Měly plněním různých úkolů Sně-
hurku zachránit. Děti prolézaly pytlem, skládaly, ma-
lovaly, střílely, hádaly hádanky, procvičovaly si svoje
sportovní, ale i rozumové dovednosti celkem na dese-
ti stanovištích. Po splnění každého úkolu získaly
sladkou odměnu a důležité razítko, které jim pomoh-
lo na cestě za Sněhurkou. A jak to v pohádkách bývá,
vše nakonec dobře dopadlo. Princ trpaslíkům Sněhur-
ku polibkem zachránil a ti si mohli nakonec se Sně-
hurkou zatancovat. 
Děkujeme OÚ Vidlatá Seč, SRPDŠ místní školy a nada-
ci Fondík za finanční podporu, díky které se mohl
Dětský den uskutečnit. Vždyť téměř osmdesát dětí
jedno nedělní odpoledne sportovalo a společně se ba-
vilo na našem Dětském dni ve Vidlaté Seči.  

Pořadatelé z Vidlaté Seče

Pramínek uspěl 
v Otrokovicích
V sobotu 3. června přivezl taneční kroužek Pramínek
ze Základní školy v Cerekvici nad Loučnou z taneční-
ho festivalu O zlatý klobouček v Otrokovicích hlavní
cenu v kategorii od osmi do jedenácti let. Scénický ta-
nec s názvem Jarní romance s dětmi nacvičila Marie
Charouzová a obstáli s sním ve velké konkurenci dal-
ších šesti skupin, které všechny pracují při umělec-
kých školách.                                                                -red-

Dějiny české architektury jako 
součást bankovní emise

V pátek 16. června byla v domě U Rytířů odstartována
řada odpoledních vernisáží letošního ročníku Smeta-
novy výtvarné Litomyšle. Výstava, která potrvá až do
16. července, je věnována bankovní emisi s tématem
dějin české architektury.
S vydáváním pamětních zlatých mincí začala Česká
národní banka roku 1995, kdy vydala první tematic-
kou sadu „Koruna česká“, následovanou v letech 1998
- 2000 sadou „Karel IV“. V rámci diskusí o tématu pro
emisní období 2001 - 2005 bylo vybíráno mezi cyklem
mincí „Sochařská výzdoba Karlova mostu“ a cyklem
„Deset století architektury“. Během připomínkového
řízení k emisnímu plánu byla zvolena varianta druhá.
Předností vybraného cyklu bylo, že velmi dobře nava-
zoval na stejnojmennou výstavu pořádanou v roce
2001 na Pražském hradě a že nebyl regionálně ome-

zen pouze na hlavní město. Ve spolupráci se Správou
Pražského hradu bylo vybráno deset významných sta-
veb reprezentujících českou architekturu od slohu ro-
mánského až po současnost. Cílem celého cyklu bylo
připomenout širší veřejnosti dějiny české architektu-
ry a také zviditelnit jednotlivé regiony České republi-
ky. Česká národní banka během celého emisního ob-
dobí úzce spolupracovala s hlavním kurátorem výstavy
Deset století architektury, akad. arch. ing. Mirosla-
vem Řepou, který se stal odborným poradcem pro ce-
lý cyklus.
Postupně byly během let 2001-2005 vydány zlaté min-
ce vztahující se k románskému slohu (rotunda ve
Znojmě), rané gotice (klášter ve Vyšším Brodě) a po-
zdní gotice (kašna v Kutné Hoře). Pro výběr předsta-
vitele renesanční architektury bylo navrženo několik
architektonických skvostů, jakými jsou například le-
tohrádek Hvězda v Praze, zámek Kratochvíle či věž
Hrádku v Českém Krumlově. Jako nejvhodnější však
byl nakonec zvolen zámek v Litomyšli. Pátá mince se
vztahovala k pozdní renesanci (štíty domů ve Slavoni-
cích), následovalo baroko (zámek v Buchlovicích),
empír (zámek Kačina), kubismus (lázeňský dům
v Lázních Bohdanči) a celý cyklus zakončil v roce 2005
Tančící dům v Praze jako představitel současné archi-
tektury. Výstava v domě U Rytířů v Litomyšli je věno-
vaná přípravě a realizaci této bankovní emise.
Výstavu připravila Městská galerie Litomyšl a její ku-
rátorkou je Helena Zemanová.
Deset století architektury - dům U Rytířů, Smetanovo
nám, 16. června - 16. července. Otevřeno denně kro-
mě pondělí od 9 do 17 hodin.   -red- foto Ivan Hudeček

Martin Janda v Galerii
pardubické Univerzity
V úterý 6. června byla v Galerii Univerzity Pardubi-
ce zahájena výstava soch, kovových objektů Marti-
na Jandy z Osíku u Litomyšle. Jedná se o třiačtyři-
cátou výstavu na půdě univerzity. 
Výstava potrvá do 6. září. Galerie Univerzity Pardu-
bice je umístěna ve vestibulu Univerzitní knihovny
v Pardubicích, otevřena je v červnu od pondělí do
pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. 
Během letních měsíců je provoz omezen - v červen-
ci a srpnu ve všední dny 8 - 15 hodin a od 15. čer-
vence do 15. srpna je Univerzitní knihovna uzavřena.
Vstup je zdarma.                                                  -red-

HYPOTÉKY NA POČKÁNÍ

Hypotéky bez doložení příjmů
Americké hypotéky - Úvěry na cokoliv
Stavební a překlenovací úvěry
SMS hypotéky
(pošlete výši celkových příjmů, roky narození
členů rodiny, výši ostatních splácených úvěrů
formou SMS - příklad: 25500 - 1960, 1962, 1980
- 2420)

Rychlé vyřízení v pohodlí vašeho domova
Tel.: 775 099 829

Půjčovna sportovních
potřeb v Litomyšli
Od 1. srpna tohoto roku bude zavedeno půjčování
sportovních potřeb pro veřejnost. 
Pomůcky si budou lidé moci vypůjčit v hale oproti
předloženému  průkazu (stačí průkaz zdravotní pojiš-
ťovny). Půjčovné bude 40,-Kč za položku/hod. 
Provozní doba bude stejná jako provozní doba posi-
lovny tj.: Po - Pá 13.00 - 21.00. K zapůjčení bude teni-
sový set (2 rakety, míček a síť), badmintonový set (2
rakety, košíček a síť), nohejbalový set (nohejbalový
balón a síť), volejbalový set (balón a síť), set na líný
tenis (2 rakety, míček a síť),  fotbalový míč.

Tomáš Flodl
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Rozpis služeb stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)

5. 7. MUDr. Leona Kašparová, Polička,
Janáčkova 523, 461 724 559
6. 7. - MUDr. Jiřina Kočí, Dolní Újezd 838,
461 631 126
8. - 9. 7. - MUDr. Dana Vaňková, Březová n.S.
Brněnská 78, 461 521 101
15. - 16. 7. - MUDr. Pavel Kossler, Polička,
Haškova 445, 461 724 369  
22. - 23. 7. - MUDr. Jitka Kosslerová, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
29. - 30. 7. - MUDr. Zdena Králová, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727

JAZYKOVÁ AGENTURA
Na léto pro Vás připravujeme:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
S INTENZIVNÍ VÝUKOU 

ANGLIČTINY
LETNÍ KONVERZAČNÍ

KURZ ANGLIČTINY 
PRO DOSPĚLÉ

LETNÍ INTENZIVNÍ 
KURZY PRO VEŘEJNOST

Kontakt: Jazyková agentura AKAIA, 
Smetanovo nám. 77,  Litomyšl (Slezák)

tel.: 777 345 866, 731 103 727, 608 200 467
akaia@akaia.cz, www.akaia.cz

Služby LSPP - červenec
Pondělí - pátek 17.00 - 21.00 - nevýjezdová LSPP
složená ze  zdravotní sestry LSPP a lékaře RLP
v prostorách cévní  ambulance chirurgického am-
bulantního traktu monobloku; tel.  461 655 519.
Sobota  8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená ze
zdravotní  sestry LSPP a lékaře Nemocnice Litomyšl
v prostorách cévní  ambulance chirurgického am-
bulantního traktu monobloku; tel.  461 655 519.
Neděle 8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená z
praktického lékaře a zdravotní sestra LSPP v pro-
storách svých  ambulancí (Sanatio a.s. - poliklinika
Bří Šťastných 645 a ambulance MUDr. M. Plaché).
Ne 2. 7. MUDr. Sláma - ordinace MUDr. Řemínka Sa-
natio a.s.;  tel. 461 614 634
St 5. 7. MUDr. Mareš - ordinace MUDr. Večeři Sana-
tio a.s.;  tel. 461 614 878 
Čt 6. 7. LSPP zajišťuje Nemocnice Litomyšl v pro-
storách cévní  ambulance chirurgického ambu-
lantního traktu monobloku; tel.  461 655 519
Ne 9. 7. MUDr. Leichterová - Sanatio a.s.; tel.
461 614 425
Ne 16. 7. MUDr. Sláma - ordinace MUDr. Leichtero-
vé Sanatio  a.s.; tel. 461 614 425
Ne 23. 7. MUDr. Hrouzek - ordinace MUDr. Leichte-
rové Sanatio  a.s.; tel. 461 614 425
Ne 30. 7. MUDr. Cacek - ordinace MUDr. Leichtero-
vé Sanatio  a.s.; tel. 461 614 425
Nedělní služby lékařů LSPP organizuje MUDr.
E. Leichterová.

Historie včelařství na Litomyšlsku - 5.
Vážení čtenáři, prošli
jsme stručně nástin práce
našich předků včelařů a
zbývá ještě popsat, co se
historií teprve stává - současnost. Jistě jste si uvědo-
mili při čtení předchozích článků, kolik nástrah a ob-
tíží včelaři museli překonat, aby své chovy uchránili
před zkázou od nemocí a bídy, kterou příroda na vče-
ly občas dopustí. Kolik organizačních opatření se mu-
selo zdolat, aby vše ve spolku fungovalo, kolik umu
se do práce vložilo, aby včelařství prosperovalo a na-
zpátek dávalo společnosti své produkty. Jestliže toto
všechno bylo potřeba udělat dříve, stejně je to nutné
i dnes. Na včelky číhají ty samé nástrahy, nemoci,
nedostatek nabídky z přírody, někdy i nepřejícnost
některých lidí. Včelám je
nutno stále zlepšovat je-
jich podmínky k životu,
budovat včelíny a zajišťo-
vat obsluhu, krmení, lé-
čiva a mnoho dalšího a
nezbytného. Proto i na-
dále naše organizace mu-
sí dobře zvládat celý chod
tohoto hospodářského
odvětví, byť jen na úrovni
zájmové činnosti. Tato
organizace nežije jen sa-
ma pro sebe. Stále s ně-
kým spolupracuje. Se
svými nadřízenými slož-
kami, s obcemi ve své pů-
sobnosti, se státní veterinární správou, s obchodními
organizacemi a možná ze všeho nejvíce s každým
z vás, když si přijdete koupit skleničku medu k ně-
kterému včelaři.
Abyste měli představu, jakou organizací tato Základ-
ní organizace Českého svazu včelařů Litomyšl je,
stručně ji představím: K roku 2005 sdružovala 235
členů, kteří obhospodařovali 2780 včelstev. Katast-
rálně zaujímá přibližně plochu bývalého litomyšlské-
ho okresu ve 40 obcích a jejich částech. O dobrou in-
formovanost členů se stará 42 důvěrníků ve všech
obcích. (Tento počet se postupně mění.) Předsedou je
Vladimír Drábek, místopředsedou Jan Vopálka, jed-
natelem ing. Jindřich Petr, pokladníkem Václav Kali-
na a zdravotním referentem Ivan Píč. Tento výkonný
výbor řídí operativně dění. Dvacetičlenný výbor se

pak schází v delších inter-
valech. Mimo to pracují
komise: nákazová, cho-
vatelská, pastevní a kul-

turní. Z našich členů Ivan Píč zasedá v ústředním
výboru ČSV a ing. Antoním Hurych je jednatelem
okresního výboru.
Litomyšlská základní organizace je společenství lidí
zapálených pro spolkovou činnost i pro vlastní chov.
Bylo by možno jmenovat mnoho lidí, kteří dlouhá lé-
ta nesli spolkovou štafetu a odpovědně spravovali
svoji funkci. Jen pro příklad: Václav Morávek byl 24
roků předsedou od r. 1924. Dnešní pokladník Václav
Kalina je v celé historii spolku nejdéle sloužícím funk-
cionářem - 27 let. Bohumil Klusoň je členem výboru

celých 53 roků mimo další
funkce, které zde zastá-
val. Dík všem lidem, kteří
jsou ochotni se vložit do
služby organizace a tak i
umožnit včelařit mnoha
dalším. Jestliže často ří-
káme, že včelaření je prá-
ce zájmová, je jinou, stej-
ně důležitou pravdou, že
bez určité organizovanos-
ti dnes již včelařit vlastně
nelze. Pevná svázanost
veterinárních předpisů a
opatření, všelijakých fi-
nančních transakcí, sta-
tistických hlášení, vnitro-

organizačních přehledů, vázanost na pokyny minis-
terstev i unijních prakticky vylučuje rozptýlené
včelaření. A jestliže je ještě několik včelařů neorgani-
zovaných, i na ně se všechna opatření vztahují a chtě
- nechtě musí si vše vyřizovat stejně přes organizaci.
O výchovu mládeže se stará kroužek mladých včelařů
při škole v Trstěnici. Tyto, velmi potřebné, kroužky se
trvale potýkají s nezájmem. Pracovaly již kdysi v Dol-
ním Újezdě, v Lubné a Cerekvici. Snaha založit jej by-
la i Domě dětí a mládeže v Litomyšli, ale každý počin
měl jen krátké trvání. Ke včelaření se asi dorůstá ji-
nak, nicméně dítě, které prošlo takovým kroužkem,
má již od mládí ke včelám jiný vztah a třeba jen vzpo-
mínka na cucání voštin při vytáčení medu jej po mno-
ha letech přivede zase k aktivnímu přístupu a možná
i založení chovu.                              Stanislav Tomšíček

Včelnice pana Jana Rožka z Desné v rozkvetlé zahradě.

Výtěžkem festivalu Amfityjátr je
hlavně radost a pochopení

Druhý ročník benefičního festivalu se konal 9. - 10.
června v amfiteátru zámku v Litomyšli. Byl ve znamení
slunečného počasí a dvoudenního programu protkané-
ho rozmanitou kulturní nabídkou. Kdo přišel v pátek
večer, mohl si zatančit na popové balady začínajících
kapel či poslechnout nově vycházející hvězdu, skupinu
Temperamento. Na programu sobotního festivalového
sbližování rozdílných světů handicapovaných osob a
nás, kteří žijeme běžným životem s běžnými problémy,
se objevilo divadlo - pohádka pro malé i dospělé, pro-
cházka filmovým světem natáčení a animací. 
Kdo přišel, mohl podpořit zakoupením některého
z výrobků handicapovaných osob Místní organizaci
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým nebo Staci-
onář v Poličce. Kdo přišel, mohl zahlédnout radostné
plamínky v očích vozíčkářů, kteří se přijeli podívat na
divadlo, a mentálně postižených dětí, pro které byly
připraveny hry a zábava. Právě pro ně byl tento festi-
val stvořen a působí jim radost. 
Výtěžek festivalu činí 5280 korun bude využit na pod-
poření nové služby pro handicapované - terénní pora-
denství. Ale nechceme měřit pouze penězi, hlavním
výtěžkem festivalu je radost a sblížení lidí, také po-
chopení, jak je důležité takové akce pořádat, jak je

důležité nezapomínat i na tyto skupiny občanů, které
jsou jistým způsobem vyčleňování ze společnosti
a tímto se do ní alespoň na malý okamžik zapojí a do-
stanou zase novou chuť do života. To je tím podstat-
ným, jak pomáhat lidem. Nesmíme také zapomínat na
všechny dobrovolníky, sponzory, organizace a na
všechny, kteří nám v tomto poslání jakýmkoli způso-
bem pomohli. Je to velice cenným darem. 

Za Poradenské centrum Atlas Lenka Jílková
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JÁ JÁ - Tak už je to tady..
Právě nám vyšla sbírka drobných rýmovaček a ilustra-
cí, kterou jsme téměř „na koleni“ vyrobily na vlastní
náklady v průběhu zimních depresivních a také před-
maturitních měsíců. 
Proč jsme něco takového vůbec stvořily? V těžké době
je jistě dobré ventilovat své pocity, abychom se defi-
nitivně nezbláznily a neskončily v jedné z psychiatric-
kých léčeben. Jednotlivé rýmovačky a ilustrace jsou
spolu úzce spojeny, vzájemně se doplňují a ovlivňují
stejně jako my (autorky). Sbírka je reflexí našich de-
kadentních myšlenek a pocitů, které vyplývají z na-

šich vztahů, studia na gymnáziu, rodiny a bezesporu
i Litomyšle a jejích obyvatel. I když sbírka může na
první pohled působit jednoduchostí, ve většině přípa-
dů se snaží vyjádřit hlubší myšlenky, které snad lidé
objeví - tedy alespoň doufáme. 
O poděkování jednotlivým lidem jsme se zmínily již
v knížce. Přesto chceme zdůraznit díky za pomoc při
realizaci sbírky našim rodičům. Sbírka je k dostání, po-
případě k přečtení, v knihkupectví Paseka v Litomyšli,
v Městské knihovně Litomyšl a v čajovně v Muzeu v Li-
tomyšli.            Petra Skřiváčková, Anna Švehelková

Bolest šikanování 
Dokončení z minulého čísla
Příklady nepřímých a přímých znaků šika-
nování (citováno podle Metodického poky-
nu ministra školství, mládeže a tělovýcho-
vy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky
škol a školských zařízení, č.j: 28
275/2000-22):
Nepřímé (varovné) znaky šikanování mo-
hou být například:
- Žák je o přestávkách často osamocený, o-
statní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
- Při týmových sportech bývá jedinec volen
do mužstva mezi posledními.
- O přestávkách vyhledává blízkost učitelů.
- Má-li žák promluvit před třídou, je neji-
stý, ustrašený.
- Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá
blízko k pláči.
- Jeho školní prospěch se někdy náhle a ne-
vysvětlitelně zhoršuje.
- Jeho věci jsou poškozené nebo znečiště-
né, případně rozházené.
- Zašpiněný nebo poškozený oděv.
- Stále postrádá nějaké své věci.
- Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí
nebo používá nepravděpodobné výmluvy.
- Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze
školy.
- Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve
škole.
- Odřeniny, modřiny, škrábance, které ne-
dovedeme vysvětlit.
Rodiče žáků by si měli všímat především
těchto možných příznaků šikanování:
- Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci
nebo jiní kamarádi
- Nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný
čas
- Není zváno na návštěvu k jiným dětem.
- Nechce jít ráno do školy (zvláště když dří-
ve mělo dítě školu rádo). 
- Odkládá odchod z domova
- Nechodí do školy a ze školy nejkratší ces-
tou, případně střídá různé cesty, prosí do-
voz či odvoz autem.
- Chodí domů ze školy hladové (agresoři
mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
- Usíná s pláčem, má neklidný spánek, kři-
čí ze snu, například „Nechte mě!“
- Ztrácí zájem o učení a schopnost soustře-
dit se na ně.
- Bývá doma smutné či apatické nebo se ob-
jevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebe-
vraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
- Žádá o peníze, přičemž udává nevěrohod-
né důvody (například opakovaně říká, že je
ztratilo), případně doma krade peníze.
- Nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
- Je neobvykle, nečekaně agresivní k sou-
rozencům nebo jiným dětem, možná proje-
vuje i zlobu vůči rodičům.
- Stěžuje si na neurčité bolesti břicha nebo
hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat
doma. Své zdravotní obtíže může přehá-
nět, případně i simulovat (manipulace s
teploměrem apod.)
- Zdržuje se doma víc, než mělo ve zvyku. 

Milada Kadidlová, vedoucí odboru
školství, sportu a volného času

Litomyšlští symfonikové otevřeli 
barokní zámecký parkán

V areálu zámku v Nových Hradech byl v sobotu 10.
června slavnostním koncertem Litomyšlského symfo-
nického orchestru otevřen zrekonstruovaný barokní
parkán. V zahradním divadle pod rovněž opraveným
špýcharem usedlo do hlediště několik desítek poslu-
chačů, aby vyslechlo skladby Jana Zacha (Sinfonia in
A) a W.A. Mozarta (Koncert pro lesní roh a orchestr Es
dur č.2, Sinfonieta D dur a Koncert pro flétnu a or-
chestr G dur).
Orchestr vystoupil se sólisty Davidem Ryšánkem na
lesní roh a Gabrielou Ježkovou na flétnu.
Litomyšlští symfonikové se znovu představí 20. září v
České Třebové, kde uvedou spolu s pěveckými sbory
Bendl, Otakar a KOS Korunovační mši W.A. Mozarta: a
Missa Brevis Jiřího Pavlici. Stejný koncert se uskuteč-
ní 26. září ve Vysokém Mýtě. Poté se s orchestrem roz-
loučí stávající dirigent Jan Fajfr.     foto Ivan Hudeček

Branný závod
Ve středu 7. června se v prostorách sportovního
areálu Černá hora v Litomyšli konal branný závod
Integrovaného záchranného systému. Osmnáct tří-
členných družstev žáků prvních a druhých stupňů
základních škol z Litomyšle a okolí změřilo svoje sí-
ly v šesti disciplínách. Prověřili své znalosti první
pomoci, dopravních předpisů a trestního zákona.
Prakticky si vyzkoušeli obvazování zraněné osoby,
střelbu ze vzduchovky a hašení na čas a cíl. Na or-
ganizaci závodu se podíleli policisté z Obvodního
oddělení Litomyšl, litomyšlští hasiči a Nemocnice
Litomyšl. Ceny pro vítěze byly poskytnuty z „Fondí-
ku“. 

-red-

Upřímné poděkování
Děkuji primařce a všem sestřičkám v Léčebně dlouho-
době nemocných v Litomyšli, kteří mě podporovali a
vyléčili z mozkové mrtvičky. Děkuji též rehabilitační
sestře za obětavost. N. Bičanová

PETŘÍKOVO ZLÉ KOUZLO
Umřel mi kamarád,
leží tu na zemi.
O bezvládné tělíčko
červi se podělí.

Čtrnáctým rokem 
žil by tu nadále.
Stal se však podraz, 
skončíme v kanále.

Bože můj pomoz,
zachraň mu dušičku.
Proč ‘s se to stalo,
proč’s umřel Petříčku?

Srdce tvé nebije,
srdce tvé ztichlo.
Nějaké zlé kouzlo
do tebe jed vpíchlo!

Litomyšlský symfonický orchestr řízený Janem Fajfrem.

V březnu tohoto roku mi byly odcizeny lovec-
ké zbraně, a to: Sportovní Browning 12/12
v. č. 35872, brokovnice „hamrleska“ 12/12 v.
č. 13609, kulobrok 6,5 x 55 SE/12 v. č. 01664
optika Artemis 2000, kulovnice 30.06 Spring-
fild v. č. 03001207 optika Artemis 2100 se
světelným bodem.

Za poskytnutí informací, které povedou k vrá-
cení zbraní, nabízím odměnu. Volejte tel:
608 738 127.

naléhavá výzva
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V pátek 6. července večer projely městem poslední
rakouské hulánské hlídky a následujícího dne ko-
lem desáté hodiny - jak uvedl litomyšlský kronikář
Josef Wallouch - „bylo celé město obstoupeno prus-
kými pikety /hulány/, kteří po polích a silnících lí-
tali jako draci a ve městě zajali několik raněných
/rakouských/ vojínů, kteří se opozdili.“ Pruského
vojska ve městě neustále přibývalo. Litomyšlský
purkmistr Jan Janouš byl vyzván k tomu, aby zaji-
stil příděly masa, chleba, vína, piva, cukru, rýže,
mouky a doutníků prozatím přibližně pro 10 tisíc
pruských vojáků. Pruská generalita byla ubytová-
na na místním děkanství a důstojníci až po deseti
v litomyšlských domech. Jak napsal regionální
historik František Lašek, jenž ve svých studiích
často využíval svědectví pamětníků, „celé město
bylo německým vojskem nacpáno a cesty zatarase-

Pruská okupace Litomyšle v roce 1866 - 2. díl
ny. Pod podloubím po
celé délce stál kůň
vedle koně, ležela slá-
ma, pytle sena a také
ve všech kolnách
a stodolách bylo plno.
Všude se peklo, vaři-
lo. Hluk a lomoz v ce-
lém městě byl k nepo-
psání. Koně řičeli, do-
bytek řval hlady, sku-
tečná hrůza ve dne
i v noci“. Současně
s pruským vojskem
přibyl do Litomyšle
velitel 2. pruské ar-
mády, pruský korun-
ní princ Friedrich Wil-
helm (pozdější ně-
mecký císař Friedrich
III.) a byl ubytován
na poště. S deputací
litomyšlských měšťa-
nů jednal přívětivě,
avšak jejich žádosti o zmírnění válečných rekvizicí
nevyhověl. Večer téhož dne údajně navštívil s nejvyš-
ší generalitou hostinec na Karlově, kde měl ochutnat
několik sklenic vína. Dne 9. července odjel na Mora-
vu. V ten samý den projel Litomyšlí pruský král Wil-
helm I.; doprovázeli jej ministerský předseda Otto von
Bismarck, náčelník generálního štábu Helmuth von
Moltke a ministr války generál Albrecht von Roon. Pa-
trně ze strachu před epidemií cholery král ve městě
nepobyl; poobědval v kočáře na rozhraní svitavské

Ústup Severní rakouské armády na Českou Třebovou
4. července 1866. J. Kolejka, Bitva u Hradce Králo-
vé 1866, in: Slovo k historii 4, Praha 1986, s. 28.

Obelisk vztyčený nad hromad-
ným hrobem 114 pruských vo-
jáků na hřbitově u kostela sv.
Anny, kteří zemřeli v Litomyšli
na následky epidemie cholery
během léta roku 1866.

Foto Marcela Quaiserová.

Provolání litomyšlského purkmistrovského úřadu
z 6. července 1866 k pruské okupaci města. SOkA
Svitavy, fond Archiv města Litomyšl III, kart. 90.

Setkání přátel komorní hudby 
a interpretační kurzy

Již po třiatřicáté se mělo Setkání přátel komorní hud-
by a interpretační kurzy konat v Bechyni. Za ta léta
vstoupilo do povědomí profesionálních hudebníků,
absolventů kozervatoří a vysokých uměleckých škol,
pedagogů i hráčů v orchestrech jako dobrá příležitost
k doplnění vlastního vzdělání. Semináře a dílny probí-
haly vždy ve všech smyčcových nástrojích, klavíru,
příčné flétně, zobcové flétně, v komorní hře i or-
chestru. Nedílnou součástí kurzů byly vždy také kon-
certy lektorů, dramaturgicky připravované k různým
výročím či hudebním událostem. Tyto koncerty jsou
otevřené pro veřejnost a letos mimo jiné bude znít
hudba W. A. Mozarta a D. Šostakoviče. Protože se le-
tos poprvé musely obejít bez podpory Ministerstva
kultury ČR, příprava kurzů v Bechyni se dostala do
problémů. Jejich pořadatelé se obrátili na Litomyšli
především proto, že je to město s velkou hudební tra-

dicí a úžasnými podmínkami pro pořádání koncertů.
Navíc se setkali se vstřícným přístupen, který rozhodl
o další existenci Setkání. Litomyšl se tak stane tvůrčí
dílnou komorní hudby a pořadatelé kurzů rádi přiví-
tají amatérské komorní soubory i jednotlivce, studen-
ty všech typů uměleckých škol i jejich pedagogy.
První koncert lektora houslí Čeňka Pavlíka se koná 6.
července v kostele Povýšení sv. Kříže, další každoden-
ní prezentace lektorů budou až do 13. července pro-
bíhat také vždy od 19.30 v Kongresovém sále zámku.
Můžete slyšet například Leoše Čepického na housle,
Milana Řeháka na violu, Magdalenu Bílkovou - Tůmo-
vou na příčnou flétnu, Tomáše Loma na kontrabas ne-
bo Evžena Rattaye na violoncello. Závěrečný koncert
se koná 14. čevence a 15. července nabídnou účastní-
ci a jejich lektoři ještě posluchačům HuHu večer čili
Humor v hudbě.                                                             -eh-

a benátské silnice. Při té příležitosti si prý Otto von
Bismarck zakoupil v Holáskově vinárně v Janovské
ulici do polní láhve chutné červené víno, jež se pak
ještě dlouho prodávalo jako „Bismarckovo“. Průta-
hy pruského vojska Litomyšlí se zdály být neko-
nečné. 9. července pruská vojska postoupila na
Moravu a v Litomyšli zůstala jen vojenská posádka
čítající 260 mužů pěchoty a 40 kyrysníků s velitel-
stvím na poště, na níž byl vyvěšen černobílý prus-
ký prapor. Za zbytečnou krádež 3 kusů dobytka,
provedenou místními poberty, byla následně prus-
ká posádka posílena na 1200 mužů.                             

Mgr. Oldřich Pakosta

Setkání harmonikářů
na Ranči v Poříčí
Poříčské prázdninové večery v Hospodě Na Ranči
začnou v sobotu 8. července v 19.30 hodin prvním
setkáním harmonikářů. O týden později, v sobotu
15. července tu  od 20 hodin hrají místní Rančeři
a v sobotu  29. července ve stejný čas Ahasweři
z České Třebové. Vstupné činí vždy 30 korun a občer-
stvení (opékání selete, kuřat, klobás) je zajištěno.

Hliněná dílna v Újezdci
- výtvarný ateliér 
Ve výtvarném ateliéru Jany Krejzové - hliněná dílna na
Újezdci se v pátek 14. a v sobotu 15. července usku-
teční dílna s názvem HLINĚNÉ BUBNY - potahování.
Ve výtvarná dílně větších či menších hliněných objek-
tů potahovaných kůží vyjdou účastníci z tvaru prehis-
torických bubínků. Tentokrát se podívají především do
říše rostlinné a budou se zabývat vším, co je s ní spo-
jené. Používat budou ostře pálenou šamotovou hlínu
zdobenou engobou a kysličníky. „Protože předpoklá-
dáme vznik větších objektů, je dobrá předchozí zkuše-
nost s keramickou hlínou,“ říká asistentka Alice Veito-
vá. Lektorka Jana Krejzová, výtvarnice a keramička,
se zabývá netradičními keramickými postupy, kako
jsou raku keramika, výpaly otevřeným ohněm, v jámě,
milíři apod. Více informací získáte na www.raku.cz ne-
bo na tel. Alice Veitová 776 199 904.

Pronajmu byt 1+1 ve Vysokém Mýtě. 
Volný od září 2006.Tel.: 723 777 713

FINANČNÍ PŮJČKY
SNADNO A RYCHLE

• pro zaměstnané i důchodce
• pro podnikatele i firmy

• i pro podnikatele, 
kteří nevykazují zisk

VYŘÍZENÍ ZDARMA
Tel.: 605 460 304 (M. Báča)

KOSMETICKÉ STUDIO
Havlíčkova 441 (směrem od pošty k ČSOB)

Nabízíme veškeré kosmetické služby:
kosmetické ošetření - barvení řas a obočí
mikromasáž očního okolí - líčení slavnostní 
i denní - depilace - masáž obličeje a dekoltu
bezplatné kosmetické poradenství

Otevírací doba dle objednání na tel.: 
732 510 092

3. kosmetické ošetření 50% sleva
Těším se na Vaši návštěvu!
Zdena Machová - kosmetička
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•pravidelný i jednorázový
úklid budov, kanceláří, 
domácností • úklid 
po malířích a zednících •
mytí oken, čištění koberců

LITOMYŠL, Mařákova 1107, 
tel.: 605 944 345

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
VÁM ZAJISTÍ

NNoovvěě ootteevvřřeennýý ssppoorrttoovvnníí
bbaarr TTYYPPOOSS CCZZ

PROVOZ NONSTOP

• SMETANOVO NÁMĚSTÍ •

(na rohu proti poště)

INZERCE
Prodám dvě křesla a konferenční stolek. Regály z prodejny - svět-
lá dýha. Nutno vidět. Tel.: 608 863 179. Prodám rodinný dům se za-
hradou v lukrativní části města Litomyšl. 3x samostatná bytová jed-
notka 1+1(55 m2). Vhodné na sídlo firmy nebo k pronájmu bytů. Tel.:
605 928 488. Hledám byt - 1 pokoj a kuchyň. Levně. Tel.: 776 775
593. Prodám družstevní byt 1+1 v Litomyšli, klidná část města, 5
minut od centra. Tel.: 737 883 205. Prodám nový kancelářský ná-
bytek, barva olše. Cena dohodou. Tel.: 608 250 407. Prodám dobře
zavedenou kancelář v Litomyšli, vč. vybavení. Průměrný hrubý mě-
síční příjem 42000,- Kč. Cena dohodou. Tel.: 608 250 407. Prodám
automobil Škoda 105 L, v dobrém tech. stavu, r.v. 1979, STK prove-
dena v dubnu 2006. Tel.: 777 140 918. Prodám zděný byt 3+1 v Lito-
myšli, v os. vlast., s balkonem a garáží, po celkové rekonstrukci v ro-
ce 2000. Tel.: 605 864 488. Prodám levně drtič na kosti, dveře vnitř-
ní 2/3 prosklené pravé 80/197 - 2 ks, dveře vnitřní plné levé 60/197
- 1 ks, domažlický kávový servis kompletní, sekretář - ořech leštěný
z r. 1950, dřevěné poličky vhod. na chalupu - 2 ks, mušelínový pře-
hoz, el. teplovzd. radiátor s prost. termostatem, pákovou koupel. ba-
terii, mahagon. barový pult d. 160 cm, šířka 60 cm, hudební skříň
humoreska, radio, gramo. Tel.: 607 744 568. Kdo půjčí v září po-
dlážky na lešení? Tel.: 604 796 142. Koupím dům na náměstí. Tel.:
604 796 142. Prodám dřevěnou chatu na Budislavi v chatové ob-
lasti. Cena dohodou. Tel.: 739 257 970. Nabízím funkční psací stroj
ze 70. let v dobrém stavu za 150 Kč. Tel.: 461 542 511. Nabízím vel-
ké křeslo do obývacího pokoje, kombinace modrého gobelínu. Pův.
cena 7000 Kč, 2 roky staré za 3500 Kč. Tel.: 461 542 511. Prodám byt
3+1 v osobním vlastnictví v Litomyšli. Popis: zděný dům, garáž, za-
hrádka, nová okna a podlahy. Bližší informace na tel. 602 110 181.

LITOMYŠL - prodejna Braunerovo nám. 204
* tel. 461 540 028, 606 106 968
Po - Pá 7.30 - 17.00  So 7.30 - 11.30 hodin
Tento sortiment najdete také na našich dalších prodejních místech:
SVITAVY - velkoobchod  - V Zahrádkách 1  * tel. 461 530 799, 602 188 084 
SVITAVY - prodejna - T. G. Masaryka 22 * tel. 461 531 996 
Poskytujeme kvalitní poradenské služby. Zajišťujeme malířské 
a natěračské práce. Více na: www.balaco-svitavy.com

Co vám nabízíme?
* vnitřní malby * fasádní nátěry * akrylátové omítky * lazury * emaily
* pracovní oděvy a obuv * čistící prostředky * drogerie * potřeby pro malíře

MÍCHACÍ
CENTRUM!

Sledování sportovních přenosů

Školní rok 2006 - 2007
POMATURITNÍ 

JAZYKOVÉ STUDIUM
s akreditací MŠMT ČR

ANGLIČTINA - NĚMČINA

Ústí nad Orlicí 465 552 350, 
728 781 167

Vysoké Mýto 465 422 943, 
723 312 092

Litomyšl 461 612 712, 
728  580 884

Choceň 465 471 308, 
606 399 764

www.jazyky-lira.cz      
E-mail:lira.lit@cmail.cz

JAZYKOVÉ KURZY PRO
VEŘEJNOST A FIRMY
skupinové a individuální - 
angličtina, němčina, italština, 

francouzština, španělština, 
ruština, čeština pro cizince

srpen 2006 - INTENZIVNÍ
PRÁZDNINOVÉ KURZY

angličtina, němčina, 
francouzština, ruština

Firma KORTEX 
Podlahové krytiny

přijme 

PRODAVAČE 
do prodejny koberců

v Litomyšli.
Kontakt: 602 443 712

PŘIJMEME PRODAVAČKU KVĚTIN
pro nově otevřenou prodejnu v Ústí nad Orlicí. 
Nabízíme výhodné platové podmínky, dopravu 

hradíme v plné výši. Tel.: 731 561 562

nabízí služby v oblasti životního prostředí 
a environmentální politiky:

UŠETŘÍME VÁM ZA POKUTY Nově vzniklá EKOPORADNA
Smetanovo náměstí 61, Litomyšl

pprroo  ppooddnniikkaatteellee  aa  ffiirrmmyy
• externí činnost ekologa, vodohospodáře a odpadového hospodáře
• vedení evidence nebezpečných odpadů
Vše podle nově platné legislativy - 100% KOMPATIBILITA

pprroo  llaaiicckkoouu  vveeřřeejjnnoosstt  - vymezení pojmů a výklad zákonů
(ochrana přírody, vodní zákon, odpady a mnoho dalších)

Kontakt:
Jaroslav Bryška
Tel./fax: 461 614 446,
602 434 024
e-mail: zempra@lit.cz
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Jedeme na XIV. Všesokolský slet
Znovu po šesti letech je letošní rok ve znamení pří-
prav na  XIV. Všesokolský slet. Litomyšlští sokolové
nacvičili pět  skladeb pro hromadná vystoupení. Ti
nejmladší - předškolní  děti - skladbu „Kdo si hraje,
nezlobí“, malí školáci skladbu  „Počítadla“, mladší žá-
kyně „Rozkvetlá louka“, starší
žákyně  „Trampolínky“ a muži
skladbu „Chlapáci“.
Ten, kdo se nikdy nezúčastnil
hromadných cvičení, nedovede
si  představit, kolik práce, trpě-
livosti a energie je třeba  věno-
vat tomu, aby se dalo vystoupit.
Získat děti a jejich  rodiče - to
se v Litomyšli povedlo - nácviku
se věnovalo 45  dětí. U dospě-
lých je to otázka „dobré party
lidí“.
Nácvik skončil, cvičenci jednotlivých skladeb si za-
koupili  cvičební úbory a mohli vystupovat - Česká
Třebová, Třebíč,  Lukavice, Městečko Trnávka, Krajský
slet v Hradci Králové,  župní slet v Pardubicích, v Lito-
myšli v Orion Areně při Jarní  výstavě, v Klášterních
zahradách při Majáles 2006 a v  sokolovně při sokol-
ském odpoledni. Páteční dopoledne 9. června  jsme

věnovali dětem z místních mateřských škol a základ-
ních  škol. Nádherné prostředí Klášterních zahrad,
sytá barva  udržovaného trávníku a sluníčko - daly
vyniknout všem  cvičencům ve slušivých hezkých úbo-
rech, působivé hudbě a  zajímavému cvičebnímu

náčiní. Diváci (a byly jich plné
zahrady)  z řad spolužáků, uči-
telů i náhodných návštěvníků,
byli  spokojeni.
A nyní nás čeká vyvrcholení - je-
deme do Prahy. Na stadionu  Ev-
žena Rošického na Strahově bu-
deme cvičit ve středu 5. a ve
čtvrtek 6. července. Průvod Pra-
hou letos organizátoři  připravi-
li na neděli 2. července. Mnozí
už víme, co nás čeká -  úmorné
vedro nebo jen teplo, déšť, vítr,

hodiny čekání na  seřadištích, ubytování na zemi ve
třídách pražských škol,  náročné přesuny metrem,
tramvajemi, autobusy, ale hlavně ten  překrásný po-
cit: „já jsem jeden z tisíců a stojím na své  značce.
Když tam jsem, nikdo si mě nevšimne, ale kdybych
tam  nebyl - uvidí to každý“...

Dana Kmošková

Loď Fram - Májová
regata 2006 
Posádka kapitána Jiřího Sedláčka s lodí FRAM - SUN
FAST 37 - YCL Litomyšl startovala v letošní Májové re-
gatě ve složení Jiří Faltys, Josef Vomáčka, Pavel Stří-
teský, Pavel Hýbl a Miloslav Sedláček.
Letošní závod byl významný tím, že každá etapa byla
napínavá do poslední minuty. Obsahový průběh rega-
ty nabral hodnotu sportovních příběhů spisovatele
Oty Pavla. Před prvenstvím a úspěchem dává posádka
lodi FRAM z najetého prvního místa, jako jediná ze
startovního pole, přednost pomoci konkurenční lodi
v nouzové situaci. Vedle běžných exponovaných situ-
ací na palubě se jachtaři neubránili protržení hlavní
plachty. I přes tyto handicapy „dosvištěla“ loď s po-
sádkou do přístavu na 6. místě a s úctou celého
startovního pole a pořadatelů regaty v Chorvatsku.
Průběžné výsledky z regat i reakci posádky v dané
situaci ocenil osobně i známý mořeplavec a jachtař
Rudolf Krautschneider.                       Pavel Saqua, YCL

Posádka lodi FRAM

Sběrné suroviny Dagmar Grulichová − DARO upozorňuje 
všechny své zákazníky, že sběrna bude přestěhována do ulice 

T.G. Masaryka mezi areál Tramonu a Orion Arenu. 
Předpokládaný termín je od 1. 9. 2006. Provoz nebude přerušen.

Fotbalový oddíl hodnotí 
uplynulou sezónu

Závěr června je tradičně obdobím fotbalového hodnocení, bilancování skončené
mistrovské sezony a výhledů do ročníku následujícího. Litomyšlský oddíl se může
za dosaženými výsledky ohlédnout s uspokojením, a to především v kategoriích
mládeže.
Ze šesti mládežnických týmů, které se zapojily do soutěží Pardubického kraje,
skončila plná polovina mezi nejlepší trojicí svých tabulek, což je výsledek, jakým
se může chlubit jen velmi málo oddílů. Vynikajícího úspěchu dosáhli mladší
elévové, kteří obsadili druhé místo na domácím finálovém turnaji krajského
přeboru, kde nestačili pouze na vítězné Rosice nad Labem. Starší přípravky
rovněž postoupily na finálové klání do Pardubic a osmé místo jim sluší. Stojí za
zmínku, že obě družstva byla nejlepší z celého bývalého okresu Svitavy a před
několika málo lety nedostižné soupeře z Poličky či Svitav nechala daleko za
sebou. Na třetí příčku dosáhli také mladší žáci v I. třídě, nad jejich síly byli pouze
zástupci tradičních mládežnických základen z Letohradu a Ústí nad Orlicí. Starší
žáci obsadili osmé místo, které sice zůstalo poněkud za očekáváním, ale výkony
v některých zápasech byly slibné, především domácí vítězství 2:0 nad Dolním
Újezdem lze hodnotit vysoko. Nejhůře dopadli mladší dorostenci, třináctí
v krajském přeboru, ale také jejich výkonnost šla během jarní části o poznání
nahoru a jsou zde předpoklady pro další zlepšení v příští sezoně. Plné
absolutorium zaslouží starší dorost, který do posledního kola bojoval s Hlinskem
o vítězství v soutěži a postup do divize. Soupeř z Vysočiny byl nakonec lepší, ale
i druhé místo je skvělým výsledkem svěřenců trenéra Milana Kubíka.
Muži, kteří absolvovali náročnou nováčkovskou sezonu, jsou kategorií
nejsledovanější, situace oddílu se odvíjí hlavně od jejich výsledků. Byl to rok
rozporuplný, během něhož se střídaly okamžiky více či méně veselé. Faktem je, že
v silách kolektivu určitě bylo lepší než 11. místo. Hlavně začátek jara a čtyři výhry
v řadě fanoušky navnadily, ale nakonec z toho byly obavy o záchranu až do
posledního kola. Krajský přebor, od podzimu rozšířený na 16 týmů, se však
v Litomyšli bude hrát i nadále a to je nejdůležitější zpráva na konci sezony. Nový
ročník začne o druhém srpnovém víkendu, mezitím je na programu letní příprava,
přátelská utkání a na vedení oddílu čekají  mnohdy nelehká jednání o doplnění
kádrů jednotlivých družstev. 
Za pozornost ještě stojí, že oddíl kopané byl spolupořadatelem oficiálního
mezistátního utkání reprezentačních výběrů do 18 let mezi Českou republikou
a Finskem s výsledkem 1:0 pro domácí.                                                                     -red-
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TJ Jiskra Litomyšl - oddíl lehké atletiky
Sobota 29. července od 10 hodin - Vč turné + VC v dis-
ku žen a memoriály - Městský stadion Černá Hora          
HC Litomyšl - in-line hokej
Neděle 2. července od 17 hodin - Reprezentace ČR
(Přátelské utkání s hokejisty HC Litomyšl) - Zimní
stadion        
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané                                    
Neděle 30. července pd 14.45 a 17.00 hodin - SK Po-
lička (přípravné utkání st. a ml. dorostu) - Městský
stadion Černá hora      
Samurai klub Litomyšl (T. Novákové 64 - „Veselka“)
Seminář AIKIDO, který je pořádán Samurai klubem Li-
tomyšl - víkend 14.- 16. července.
Pátek 18.00 - 20.00 hodin - seminář Aikida pod vede-
ním Ondřeje Maliny, sobota 10.00 - 12.00 hodin - Bol-
fa, Stoklasa, Sůss, 15.00 - 17.00, neděle 10.00 - 12.00
hodin.

Připravuje Zdeněk Kocman

Na Primátorce pokračoval Český skokový pohár
Cenu města Litomyšl vybojoval Jaroslav Jindra

Šesté kolo pátého ročníku Českého skokového pohá-
ru se jako Velká cena Litomyšle konalo v neděli 11.
června ve stále krásnějším areálu za Primátorskou
hrází. ČSOB Velkou cenu Litomyšle připravila jezdecká
stáj Manon jako třídenní, bohatě dotovaný mítink,
kterého se zúčastnili nejlepší parkuroví jezdci ale i ši-
roká sportovní veřejnost z Čech i Moravy. 
Se stoupající náročností i dotací se v pátek 9. června
konaly tři parkury. Cenu Zemědělských služeb Běsto-
vice a. s. ovládli reprezentanti JO při ZD Dubicko - zví-
tězila Lenka Vachutková na Pegas 12 a druhá byla ta-
ké s Violou 6. Třetí skončil Ladislav Vachutka na Kor-
net 1. Domácí Petra Skřivanová a Tora 1 postoupila po
bezchybném výkonu do rezeskakování, kde skončila
opět s bezchybným výkonem na 13. místě. 
V Ceně České pojišťovny a. s. vybojoval nejvyšší stu-
peň Jan Štětina na Šotek - S z JS Schneider. Jiří Skři-
van se s Excalibur Wepol vtěsnal mezi dva koně jedno-
ho ze svých rivalů ve skokovém poháru Ondřeje Nágra
z JS Mariánské Lázně. Skončili společně na pátém
místě. Třetí páteční parkur - Cena firmy Termomont
s.r.o. Litomyšl - se již stal trofejí stáje Manon a Jiřího
Skřivana na Rytmě CAC. 
Také sobotní soutěže měly rostoucí náročnost. Cena
firmy Wepol s. r. o. - parkur st. L nelépe vyšla Rudolfu
Doležalovi z JK Hřebčín Suchá, který na Loreně zvítě-
zil a s Gigantem skončil třetí. Parkur st. S, který se jel
jako cena Marstall vyhrál Jaroslav Jindra na Kreaci.
Nejúspěšnější v parkuru ST, který se jel jako Cena fir-
my Profistav s. r.o. byl Jiří Luža z JK Schneider, který
na Talko - S zvítěžil a s Ronaldo - S skončil na dotova-
ném 5. místě. 
Nedělní Cena firmy EVT s. r. o se jela jako soutěž do
první chyby a zvítězil v ní Vladimír Tretera na Natal.
V parkuru st. L - Ceně Ekomonitor s. r. o. se do finále

Surfaři a jachtaři 
otevírají Košíř
Výjimečné otevření Košíře proběhne 8. července v a-
reálu vodních sportů na Velkém Košíři v Litomyšli. Po
25 letech aktivní činnosti litomyšlského jachetního
oddílu jsou zváni bývalí členové oddílu, aktivní surfa-
ři i jachtaři a široká veřejnost o slunce, vodu, vítr a
vodní sporty ke slavnostnímu otevření nově zrekon-
struovaného areálu. Za každého počasí je tady přivítá
dobrá surfařská a jachtařská parta, pozvání přijala i
vícenásobná medailistka z mistrovství světa ve skibo-
bech a aktivní členka litomyšlského jachetního oddí-
lu Eva Ducháčová - Zimová. Dopoledne od 10 hodin
budou všechny příchozí novým areálem provádět čle-
nové jachetního oddílu, na vodě bude možné vyzkou-
šet základy jízdy na plachetnici a windsurfingovém
prkně pod vedením lektorů. Předpokládaný odpoled-
ní program: 13.30 - setkání surfařů, jachtařů a příz-
nivců vodních sportů, 14.00 - otevření mola a křest
juniorské plachetnice, 14.30 - retro jízda 2006 - wind-
surfing - „oprašte staré nádobíčko a jde se na vodu!“,
15.00 - volná jízda na funboardech za předpokladu
příznivých povětrnostních podmínek. Po návratu na
pevninu je připraveno příjemné posezení pod „havak-
skou palmou“.                                                              -red-

Bezmotoroví piloti
České republiky 
míří nad region
Na sportovním letišti ve Starém Městě pokračují
přípravy otevřeného 13. mistrovství České republi-
ky v bezmotorovém létání. Nejvyšší republikovou
plachtařskou soutěž pořádá Aeroklub Moravská
Třebová v době od 5. do 19. srpna. Mistrovství bude
slavnostně zahájeno v sobotu 5. srpna v deset ho-
din. Ke vzletu všech větroňů na první disciplínu do-
jde po poledni podle aktuálního počasí. Do soutěže
se přihlásilo již šedesát pilotů. Utkají se ve dvou tří-
dách, klubové se 43 a kombinované se 17 účastníky.
Na startovní rošt se postaví kompletní reprezentač-
ní tým ČR, v němž jsou v současné době čtyři držite-
lé titulu mistr světa a tři mistři Evropy. Příznivci
plachtění budou mít možnost po dva týdny sledovat
jak umění českých a moravských plachtařů, tak
i špičkové větroně, se kterými létají. Slavnostní za-
hájení doplní vernisáž výstavy výtvarných prací
školáků. Ti v soutěži o ceny vytvořili motiv na pla-
kát 13. plachtařského mistrovství, který půjde do
celé republiky.

Ing. Eva Maixnerová

Český pohár ve stiga hokeji ukončilo
domácí mistrovství

Domácí sezóna Českého poháru 2005-6 ve stiga -
hokeji skončila ve dnech 10. - 11. června 15. Mist-
rovstvím ČR v Plzni. Toho se aktivně zúčastnilo i 9
hráčů klubu Stiga HC Benátky. Sobota tradičně pat-
řila maratónské soutěži družstev. Zatímco naše
Béčko do poslední chvíle shánělo pátého hráče a
přes neutuchající víru v úspěch obhájilo poslední
18. příčku, když nejlepším hráčem byl Pavel Mikeš
(19 vítězství), velký výsledek zaznamenalo Áčko:
přes významné oslabení neúčastí lídra Litomyšlské-
ho poháru Tomáše Rumlera prošlo úspěšně až do
čtvrtfinále. Zde sice prohrálo s nakonec stříbrným
týmem Absolut Spiders, ale poslední zápas o 5. mís-
to s Žabkou Praha „A“ byl i přes porážku 12:13 krás-
ným zúročením nadšeného výkonu pětice Tomáš

Lahučký, Zdeněk Lopaur (K, 25 vítězství), Patrik
Petr, Martin Vejda a Michal Zunka. Mistrem repub-
liky se stalo družstvo Příbram THC Voloupej. V ne-
děli dopoledne hrály ženy (1. Marie Vargová - BSE
České Budějovice), junioři (1. Michal Hvižď, 10. P.
Petr) a veteráni (1. Petr Turoň - Třinec, 13. Jindřich
Petr) . Odpoledne byla za účasti 48 hráčů a hráček
rozehrána hlavní soutěž, ve které získal titul L.Tu-
roň před Miroslavem Hubáčkem ml. (THC Stiga-Ga-
me Příbram) a Davidem Šmídem (CIBET Praha), 21.
M. Zunka, 29. Z. Lopaur, 39. P. Petr a 48. J. Petr. 
Děkujeme všem domácím hráčům za úspěšnou se-
zónu, přejeme krásné léto - občas i se Stigou - a tě-
šíme se na další boje v Českém poháru!

Jindřich Petr

O Husovka cup se bojovalo počtvrté
Trochu opožděně, ale za to za krásného slunečného
dne, v sobotu 17. června připravily už počtvrté ma-
minky z Husovky pro své ratolesti radostné odpoledne
plné her a soutěží. Dvacet dětí dorazilo na svých ko-
lech a koloběžkách, ti nejmenší byli připraveni plnit
soutěže na tříkolkách. Mezi nejzajímavější disciplíny
patřilo projíždění překážek, zdolání slalomu, převá-
žení pohárků s vodou, hod míčkem na určený cíl a jíz-
da v pláštěnkách. Mužští obyvatelé čtvrti se zatím po-
tili při dobývání vavřínů v nohejbalovém turnaji. Nej-
krásnější na tomto setkání bylo to, že i přes urputné
boje jak v dětském, tak i na dospěláckém kolbišti, zví-
tězili všichni zúčastnění a nikdo neodcházel se slzami
na tváři, ale naopak se širokým úsměvem.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům akce - firmám
VERTEX, Vinotéka Pulkrábkovi, Orion, Cyklo Stratílek,

AQUILA a MATONI,  bez kterých bychom nemohli děti
obdarovat tak pěknými cenami.          Pavla Nováková

Jiří Skřivan s Rytmou CAC Leasing.

probojoval Rudolf Doležal z JK Hřebčín Suchá na Nue-
va La Zarre a zde skončil na čtvrtém místě. Cena firma
Mach - líhně kuřat se stala jako parkur st. S opět ko-
řistí Jiřího Luži (JS Schneider) na Ronaldo - S. I tady
se podařilo Rudolfu Doležalovi, tentokrát na Lore-
na/Lamara vybojovat 4. místo. 
ČSOB Velká cena Litomyšle byla vrcholem celého tří-
denního klání. Dosud vedoucí závodník Českého sko-
kového poháru Jiří Skřivan se musel s Rytmou CAC Le-
asing sklonit před svým největším rivalem Jaroslavem
Jindrou z Jezdecké společnosti Equitana. Ten na koni
Revel - S zvítězil a s koněm Contender - S získal čtvrté
místo. Díky tomuto umístění získal v Českém skoko-
vém poháru 13 bodů, zatímco Jiří Skřivan s Rytmou
CAC Leasing se museli spokojit jen se šesti body za 11.
místo. Tím přišel domácí jezdec Jiří Skřivan o dosud
první příčku v této dlouhodobé nejvyšší české soutěži
a od Jaroslava Jindra ho dělí sedm bodů. 

-eh- foto Ivan Hudeček



Hlas Litomyšle byl 
v Gelsenkirchenu
slyšet
O několik dalších hlasů mocnější byl oslavný chorál
po skončení úvodního zápasu českých fotbalistů
proti týmu Spojených států amerických 12. června na
Mistrovství světa v Německu. Naši reprezentanti zví-
tězili 3:0 zásluhou Kollera a Rosického i bezchybné-
ho výkonu všech hráčů. Mezi diváky na stadionu v
Gelsenkirchenu seděli též fanoušci z Litomyšle. „By-
la tam neskutečná atmosféra již před utkáním a pak
to utkání nemělo chybu. Celé město bylo v obležení
Čechy, v jejichž režii probíhala zábava v samotném
centru a následně i na stadionu,“ popisuje opojné o-
kamžiky Petr Bažant. „Setkali jsme se s fanoušky z
celého světa, všichni byli velice přátelští. V životě
jsem nikde nezažil takovou přátelskou atmosféru,“
dodává nadšeně. Čeští fotbalisté bohužel v dalších
utkáních prohráli s lepšími týmy Ghany a Itálie a ne-
postoupili ze skupiny. Na výkonu našich se podepsa-
la zranění klíčových útočníků i červené karty něko-
lika dalších hráčů. Na snímku jsou Tomáš a Filip
Brýdlovi, Pavel Lochman, Ota Košňar, Mirek Novotný
a Petr Bažant.                                                             -red-

Litomyšlští fanoušci v německém Gelsenkirchenu.

Pavel BARTONÍČEK
tel.: 607 811 007
Dukelská 972
570 01 Litomyšl

Fa. UMKAM
veškeré kamenosochařské
práce
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Jídelní a lůžkové vozy, a.s.
přijme

STEVARDY 
pro mobilní prodej 

občerstvení ve vlaku
Požadujeme:
- příjemné vystupování, komunikativnost 
- spolehlivost, orientaci na zákazníka 
- praxe v prodeji výhodou 
- vyškolíme
Nabízíme:
- práci na HPP 
- tarifní mzdu + podíl na tržbách
- týden dovolené navíc 
- zázemí stabilní společnosti 
s dlouholetou tradicí.

Místo výkonu práce: Česká Třebová
Kontaktní údaje: Jídelní a lůžkové vozy, a.s.,

Chodovská 3/228, Praha 4
Tel.: 271 003 284, fax: 272 765 592

Kadeřnické studio Chantalle 
Vám od června nabízí 

kadeřnické služby 
bez objednání 
Po - Pá od 8.00 do 17.00 nebo po tel.
domluvě u sl. Soni Pulgretové, 
tel.: 720 447 808, 461 614 499

BARVENÍ S PRÁZDNINOVOU
SLEVOU 10%

Od 1. července 2006 platí nová pravidla silničního provozu,
mj. celoroční svícení pro všechna vozidla.

AUTOOPRAVNA SAGAR PROVÁDÍ
montáže souprav denního svícení na všechny typy 

osobních a dodávkových vozidel.
Najdete nás na adrese: J. Žižky 699, Litomyšl • Tel.: 724 582 510, 461 613 602
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Rekord Vladimíra Novotného padl!
Pavel Baar překonal v Mariboru 35 let starý oddílo-
vý rekord v desetiboji. Na konci května na evrop-
ském atletickém mítinku ve slovinském Mariboru se
poprvé přehoupl přes sedm tisíc bodů a dosavadní
rekord svého trenéra a bývalého mistra republiky
Vladimíra Novotného překonal o dva body. 
„Pavlův zisk 7001 bodu mě upřímně těší. Rekord
považuji trochu i za svůj úspěch,“ říká trenér No-
votný. Podle jeho názoru měl jeho svěřenec na víc,
avšak za očekáváním skončil jak ve skoku dalekém,
tak v hodu diskem. Přestože dokázal v prvním kole
II. atletické ligy skočit 712 cm, mimochodem také
v novém oddílovém rekordu, když o 11 cm překonal

701 cm Vladimíra Novotného, v Mariboru výsledek
nezopakoval a dosáhl jen 675 cm. Pokazil i disk,
když hodil jen necelých 35 metrů. Velké ambice spl-
nit limit pro mistrovství Evropy měl další z českých
reprezentantů Josef Karas, avšak nedal základ ve
skoku o tyči a soutěž nedokončil. Nejlepší z našich
tak skončil na šestém místě právě litomyšlský Baar.
V závodě zvítězil Slovinec Damjan Sitar s výkonem
7698 bodů. 
Baar bude svůj oddíl reprezentovat na mistrovství
republiky 21. července v Táboře a i nadále pokračo-
vat v účasti v druholigové soutěži.

-red-

V Litomyšli vyhrála fotbalová
osmnáctka nad Finy

Česká fotbalová reprezentace do 18 let odehrála ve
čtvrtek 1. června na Městském stadionu Černá ho-
ra své druhé přípravné utkání s Finskem. Zásluhou
branky Řezníčka ze 40. minuty zvítězila 1:0.
Po vítězství 3:1 v Letohradu si tak český tým při-
psal další skalp, přestože jeho hra nebyla až tak o-
slnivá. Trenér Augustin Chromý ocenil především
aktivitu pravého křídla, které stálo za několika
šancemi i vítězným gólem. „Chybělo mi ve hře více
agresivity, kterou jsme se prezentovali na vítěz-
ném Slovakia Cupu,“ posteskl si po utkání. Pod
jeho vedením a za asistence Karla Kuly se tým
připravuje na kvalifikaci na mistrovství Evropy.
Podzimní skupina její první fáze, ze které postu-
pují dál dva týmy, se bude konat v Lucembursku
a Češi narazí na domácí tým, Wales a Turecko. Do té
doby sehrají přípravné dvojzápasy se Slovenskem
a Švédskem. 
Utkání v Litomyšli sledoval i trenér národního tý-
mu do 21 let Ladislav Škorpil, který sportovní are-
ál v Litomyšli dobře zná. Jak sám říká, pamatuje si

na něj ještě z doby, kdy tu ve fotbalovém klubu
pracoval jako sekretář Zdeněk Vandas. „V hradec-
kém dorostu jsem měl z Litomyšle Zvěřinu, takže
mám k Litomyšli poměrně blízko. Je velmi sympa-
tické, kolik práce se v Litomyšli pro sport udělalo,“
řekl uznale.                           Text a foto Ivan Hudeček

Litomyšlští vrchaři
odstartovali
První závody automobilů do vrchu má za sebou
tým BMWPOWER Litomyšl. Úvodního podniku
KW Berg cup v Násedlovicích u Kyjova se zúčastnil
Karel Berger startující na voze Metalex 2-03 Alfa
Romeo. V tréninku hledali mechanici Josef Uličný
a Petr Hu (přehlasované) bscht nejlepší nastavení
podvozku a řídící jednotku vyladil Tomáš Hajro,
výsledkem bylo 4. místo v závodě.
Dalším podnikem byl okruh v Hořicích. Při délce
závodu je úspěchem i dokončení, ale Karel Berger
v konkurenci takových vozů, jako například for-
mule 2 a 3, obsadil po tuhém boji cenné 2. místo. 
Tým se účastní také seriálu Orlický sprint a i zde
bojuje o nejvyšší příčky. Vynikající výsledek zajel
Martin Vokas v úvodním podniku ve Vysokém Mý-
tě. Svoji třídu N zcela ovládnul a se svojí Audi RS2
zvítězil. Dobrý výkon předvedli také další členové
týmu Hajro a Gruner startující na vozech BMW.
Dalšího závodu 22. července Vysokém Mýtě se zú-
častní kompletní sestava týmu a na prakticky do-
mácím podniku chce bojovat o nejvyšší příčky.
Přijďte se podívat a podpořit domácí jezdce! 

-red-

Karel Berger z Litomyšle na startu závodu do vrchu v Ná-
sedlovicích.


