
integritě, náboženský
rozměr do něho patří.
Především kvůli setkání
s Bohem a lidmi stejné
víry přijela do Lito-
myšle také Veronika
Lindovská  z Luborad
u Ostravy. „Odnáším si
odtud posílení ve víře.
Je důležité, když člověk
vyznává nějakou víru,
aby věděl, že v tom není
sám. Společenství člo-
věka vždycky posiluje.
Také jsem poznala
spoustu nových lidí,
takže si odvážím nová
přátelství,“ vyznává se
animátorka. Podobné
zkušenosti má i Klára

Manfrýnová z Bílovce. „Týden v Litomyšli mi přinesl
nové zkušenosti ve vedení společenství. Snad nejvíce
mne zaujal cyklus přednášek Znamení času. Byly
velmi zajímavé, mohla jsem si navíc vybrat konkrétní
témata, která mě zajímala - tedy zejména hudba při
liturgiích, gospel a podobně.“
Program setkání zasáhl celé město a řada akcí byla
přístupná široké veřejnosti. Nebyly to pouze slavnost-
ní mše ve farním kostele, ale také zábavný program
v Orion Areně či sportovní akce. S velkým ohlasem se
setkal především koncert hudební skupiny Hea-
ven’s Shore v rámci Toulovcových prázdninových pát-
ků. Slovenská skupina složená z hudebníků různých
denominací a národností oslovila svým bezprostřed-
ním projevem posluchače všech generací.
Setkání v Litomyšli se stalo přípravou na podobnou
akci pro pět tisíc mladých křesťanů příští rok v Táboře
a především na Světový den křesťanské mládeže
a setkání s papežem Benediktem XVI. v roce 2008
v australském Sydney.  
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Animátoři z řad katolické mládeže
se setkali v Litomyšli

Více než pět set mladých aktivních katolíků se v polo-
vině srpna  setkalo v Litomyšli, aby  tu během jednoho
týdne v rámci celostátního setkání animátorů, zaměře-
ného na práci mezi vrstevníky, diskutovalo s odborní-
ky řadu témat zasahujících náš duchovní život. V bloku
nazvaném Znamení času měli mladí lidé ve věku od 16
do 25 let největší zájem o vztahy mezi lidmi, problema-
tiku partnerského soužití, ale zajímali se také o otázky
sekt, vlivu televizních reality show nebo například
o paradoxy v písmu, což dokumentuje skutečnost, že
mladí křesťané o Božím slově intenzivně přemýšlejí.
„Toto setkání je podivuhodně dvojpolné. Mládež
spontánně potřebuje společenství, hledá pravdu,
smysl života i nové věci. Není divu, že křesťanská
mládež hledá svoji identitu,“ zamýšlí se biskup Jiří
Paďour, který na setkání působil jako čestný delegát.
Právě takovéto setkání má podle biskupa věřící mlá-
deži i jejich kněžím napomoci oboustrannému sdílení
v oblasti víry a náboženského života, který ovšem
není vytržen z kontextu, protože život je chápán v jeho

Zámecký pivovar
se otevře 9. září

Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Druhý víkend v září patří tradičně Dni otevře-
ných dveří památek. Město Litomyšl se právě
v tyto dny rozhodlo slavnostně otevřít Evropské
školicí centrum v Zámeckém pivovaru. Termín
nebyl vybrán náhodou. Společným úsilím mno-
ha lidí a firem se podařilo najít náplň i finance
a zrekonstruovat jeden z nejvýznamnějších
památkových objektů nejen v Litomyšli. Díky
společnému úsilí Města Litomyšl, Evropské
aliance YMCA, Pardubického kraje a za pomoci
finančních prostředků z Evropských fondů byla
zachráněna významná část kulturní památky
UNESCO. Došlo k rozšíření ubytovacích kapacit
a k posílení předpokladů pro rozvoj kongresové
turistiky a rozvoj vzdělávacích, spolkových
a kulturních aktivit. Evropské školicí centrum
bylo budováno podle návrhu architekta Josefa
Pleskota celých šest let. Pokračování na str. 3

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

TELEVIZOR – 10 990,- Kč
úhlopříčka 82 cm
zcela plochá obrazovka -
formát pro digitální vysílání
3 roky záruka - původní cena: 17 990,- Kč

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍM BOXEM
INDESIT – 4 990,- Kč
plnohodnotný mrazák (****)
energetická třída A

drůbeží hody
aneb krmě z našich dvorků a kurníků
ve dnech 22. a 23. září
K výborným pokrmům a tanci vám 
23. září zahraje skupina X̌ilt.
Rezervace na tel. čísle 461 616 726

Těšíme se na vaši návštěvu!

„Toto litomyšlské setkání připravovala zhruba stovka
dobrovolníků celý rok. To je velikánská věc, která je
skrytá - není vidět, ale pro život mládeže samotné
i církev má nesmírnou cenu, protože se na něčem prů-
bežně pracuje, někam se směřuje. Důležité je také to,
že člověk je schopen obětovat svůj čas s vědomím
investice do dobré věci. Obdivuju ty lidi a mám z toho
radost,“ projevil svůj obdiv biskup Paďour.            -ih-

Restaurant 
U Medvěda 
vás zve na



2

Z jednání rady
RaM souhlasí s podáním žaloby na vymáháním

nároku na náhradu škody ve výši 9 500 000,- Kč včetně
DPH s příslušenstvím, a to společně a nerozdílně
vůči společnosti První litomyšlská stavební, spol.
s r.o., se sídlem v Litomyšli, jako zhotoviteli dílenské
dokumentace konstrukce střechy prostřednictvím
jejího subdodavatele a Ing. Arch. Aleši Burianovi,
Pod vinohrady 703, Kuřim, jako autorskému dozoru.

RaM byla podrobně seznámena s průběhem a vý-
sledkem jednání konaného dne 17. 8. 2006 ve věci:
Oprava městské haly v ulici T. G. Masaryka v Litomyšli.

RaM souhlasí s navrženým technickým řešením
a rozpočtovanou cenou opravy dle předložené PD
zpracované arch. kanceláří Burian - Křivinka, Kalvo-
dova 13, Brno a pověřuje odbor rozvoje a investic
vypsáním soutěže na výběr zhotovitele dle této PD.

RaM posoudila předložené nabídky na provedení
opravy komunikace ul. Mariánská a Na Máchadle.
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
Dlažba Vysoké Mýto, cena prací 4 427 973,- Kč včet-
ně DPH (ulice Mariánská z toho 2 386 715 Kč). RaM
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s touto
firmou.                                                                       -ms-

Evropský týden mobility v Litomyšli

18. září - Policie ČR proškolí děti I. MŠ Litomyšl o bez-
pečném pohybu na silnici
- Dům Sportu Stratílek - nabízí možnost zapůjčení kol
pro veřejnost za 50 % ceny půjčovného
- od 10.00 hodin - „Jak se pohybuje s handicapem?“
Přijďte si sami vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku,
či pohyb po městě se zrakovým postižením. (Smeta-
novo náměstí)

19. září - Policie ČR proškolí
děti II. MŠ Litomyšl o bez-
pečném pohybu na silnici
- Město Litomyšl pořádá
dopravní soutěž v areálu
Zámecké MŠ pro děti z I. MŠ 
- Dům Sportu Stratílek - na-
bízí možnost zapůjčení kol
pro veřejnost za 50 % ceny
půjčovného

20. září - Policie ČR proškolí děti III. MŠ Litomyšl
o bezpečném pohybu na silnici
- Město pořádá dopravní soutěž v areálu Zámecké MŠ
pro děti z II. MŠ 
- Dům Sportu Stratílek - nabízí možnost zapůjčení kol
pro veřejnost za 50 % ceny půjčovného

21. září - Město Litomyšl pořádá dopravní soutěž
v areálu Zámecké MŠ pro děti z III. MŠ 
- Dům Sportu Stratílek - nabízí možnost zapůjčení kol
pro veřejnost za 50 % ceny půjčovného

22. září - Evropský den bez aut
Městská hromadná doprava zdarma
- Dům Sportu Stratílek - nabízí možnost zapůjčení kol
pro veřejnost zdarma - od 14.00 hodin - Velký test
špičkových kol na parkovišti před plovárnou (s sebou
dva doklady totožnosti). Přijďte si vyzkoušet špičko-
vá kola značek Author, Scott, Merida.
- od 14.00 hodin - Půjčovna koloběžek Zderaz - zkus-
te si projet závodní dráhu na terénních koloběžkách
(na parkovišti před plovárnou), v 18.00 vyhlášení

výsledků (koná se pouze za příznivého počasí)
- od 16.00 hodin - kino Sokol Litomyšl - beseda pro ve-
řejnost s JUDr. Jiřím Konečným o nových pravidlech
silničního provozu se zaměřením na změny od plat-
nosti bodového hodnocení řidičů motorových vozidel

23. září - Dům Sportu Stratílek - nabízí možnost
zapůjčení kol pro veřejnost
za 50 % ceny půjčovného
- od 10.00 hodin - Velký test
špičkových kol a terénních
kolečkových bruslí na par-
kovišti před plovárnou
(s sebou dva doklady totož-
nosti). Přijďte si vyzkoušet
špičková kola značek Aut-
hor, Scott, Merida.
- Cyklistický výlet převážně

po nově zbudovaných komunikacích určených hlavně
cyklistům a pěším v bezprostředním okolí Litomyšle
a po městských komunikacích, kde je zvláštním reži-
mem upraven pohyb cyklistů. Od 18. do 23. září
budou k vyzvednutí v IC Litomyšl mapky a formuláře.
Dne 23. září od 13.00 do 18.00 hodin mohou zájemci
z řad školní mládeže za doprovodu rodičů nebo star-
ších osob sbírat na trase podle mapky razítka. Předpo-
kládá se trasa - parkoviště u koupaliště, Strakov -
odbočka Suchá, Suchá - ul. Lidická, ul. Gregorka -
M. Kuděje - Stará plovárna, spojnice Zahájská - Kor-
nice, Nedošínský háj, Spojnice Štít - Šibeniční vrch,
ul. J.E. Purkyně kolem budovy úřadu, ul. Partyzán-
ská, ul. Benátská - podjezd pod I/35, parkoviště u
koupaliště. Objezd Litomyšle není možný bez přejetí
určitých úseků s normálním silničním provozem. Vy-
plněný formulář se všemi razítky dle počtu stanovišť
na trase bude možné odevzdat od 25. do 27. září na
podatelně MÚ, kde následně proběhne losování o ceny. 

24. září - s cyklobusem do přírody aneb cyklovýlet se
zkušenými průvodci ( výběr ze čtyř tratí, dle nároč-
nosti) zakončený překvapením - odjezd v 7.30 hodin
z autobusového nádraží                                            -red-

Od 18. do 20. září se mohou děti litomyšlských mateřských škol těšit na setkání s příslušníkem Policie České re-
publiky, se kterým si budou povídat o bezpečném pohybu na silnici, aby si následující den po besedě mohly vy-
zkoušet svoje vědomosti i dovednosti v dopravní soutěži, kterou pro ně připravilo Město Litomyšl ve spolupráci
s Policií ČR.   

Během právě uplynulých dnů při návštěvě pana
Ando z města Matsumoto došlo k dohodě o konání
Japonského dne na zámku v Litomyšli. Ukázky
japonské kultury přiveze do Litomyšle 19. září
barokní orchestr z města Machida a představena
bude také součást zenové filozofie Země vycháze-
jícího slunce - čajový obřad. Při něm byl v minulosti
kladen největší důraz jak na výběr použitého náči-
ní, tak na chronologii ceremonie a přesné rozmís-
tění dekorativních prvků v čajovně. V současné
době je naopak nejdůležitější duševní stav, rozpo-
ložení účastníka obřadu. V zásadách chování při
ceremoniálu přípravy a pití čaje se zniňuje pobídka
k  laskavosti  během  celého  obřadu,  zdvořilos-
ti a klidu a také výzva k účastníkům, aby odložili
svoji pýchu. Každodenní život Japonců přiblíží
i další, pro nás exotická, příprava japonských nud-
lí či ukázka tradičního japonského zápasu.      -eh-

Japonský den

Celých šest dní - od neděle 6. do pátku 11. srpna
- byla na litomyšlském Smetanově náměstí zapar-
kována maringotka Kinematografu bratří Čadíků.
Tento prázdninový týden sice patřil k těm deštivým
a poměrně chladným, ale přesto si mnoho návštěv-
níků nenechalo ujít tyto české filmy: Saturnin,
Experti, Román pro ženy, Příběhy obyčejného
šílenství, Skřítek a pohádku Anděl Páně. Vstupné
bylo jako každoročně dobrovolné a tentokrát
pomůže na Dětské onkologii v Brně. Celkem bylo
vybráno přesně 24 625 korun. Připomeňme, že
z Litomyšle odešlo na nejrůznější charitativní účely
během sedmi let (za 38 promítacích dní) bezmála
190 tisíc korun. 

Rada Pardubického kraje schválila dotaci ve výši
780 000,- Kč na rekonstrukci chemické laboratoře
v litomyšlském Gymnáziu.   

V zámeckém divadélku se v neděli 27. srpna
uskutečnil koncert festivalu Mladá Praha. Předsta-
vilo se  smyčcové kvarteto, Pressburger qurtett,
složené z mladých slovenských hudebníků. Ti již
účinkovali na scéně Slovenské a Luxemburské
filharmonie a hráli pro rakouského prezidenta
ve Vídni. Flétnista Yuta Maruta z Japonska absol-
voval mistrovské kurzy u prominentních hráčů
a učitelů.                                                                -red-

Od druhého srpnového týdne jsou z důvodu výstav-
by nového autobusového nádraží nejméně do kon-
ce září přesunuta stanoviště pro příjezdy a odjezdy
autobusů. Dočasným autobusovým nádražím se
stalo parkoviště pod II. a III. základní školou na
ulici T. G. Masaryka. Přestavbu významné lokality
v blízkosti centra města Město Litomyšl nejen pod-
poruje, ale také částečně financuje. Město se zavá-
zalo uhradit náklady související s realizací zelených
ploch a výsadbou nových stromů. Vedení radnice
požádalo o vypracování projektu architekta Zdeňka
Sendlera, který je podepsán například pod rekon-
strukcí Klášterních zahrad. 
Výstavba ostatních budov a samotné plochy auto-
busového nádraží však záležitostí Města není. In-
vestorem velké části rekonstrukce je společnost
BILLA a provozovatelem autobusové dopravy je fir-
ma ČSAD Ústí nad Orlicí. I přes to, že jsme o připra-
vované rekonstrukci na stránkách Lilie informovali
pravidelně již od ledna tohoto roku, zdá se, že za-
hájení výstavby a přesunutí autobusového nádraží
cestující, ale i některé řidiče, překvapilo. „Je nám
líto, že cestující občas těžko hledali cestu k náhrad-

nímu autobusovému nádraží“, říká starosta Jan
Janeček a pokračuje: „Investor a provozovatel nád-
raží ne zcela dostatečně tuto změnu označili. Není
to naše věc, ale přesto jsme se rozhodli informova-
nost zlepšit a rozmístili jsme po městě plakáty
s mapkou i naváděcí infosystém“, uzavírá starosta. 
S rekonstrukcí autobusového nádraží souvisí také
některé změny v dopravním značení. Na hlavním
tahu za světelnou křižovatkou kolem náhradního
autobusového nádraží je sedmdesátikilometrová
rychlost snížena na bezpečnější padesátku. Proza-
tím dvacetikilometrovou rychlostí mohou projíž-
dět automobily i ulicí T. G. Masaryka, těsně nad do-
časným nádražím. Jedná se však i o tom, že se tato
část silnice po zahájení školního roku uzavře z bez-
pečnostních důvodů úplně. Samozřejmostí je také
zákaz vjezdu všech automobilů na parkoviště pod
školami s výjimkou linkových autobusů. 
Všem cestujícím děkujeme za trpělivost a omlouvá-
me se za zmatky. Věříme, že nádraží s novou zelení
a službami zlepší kvalitu cestování a my všichni br-
zy zapomeneme na nutné nepohodlí související
s jeho výstavbou. -ms-

Přesun autobusového nádraží
některé cestující překvapil
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Dokončení z titulní strany
Druhý víkend v září si můžete při Dni otevřených dveří
sami udělat obrázek o tom, nakolik se při rekonstruk-
ci podařilo dodržet tu správnou proporci mezi starým
a novým.
Rekonstrukce Zámeckého pivovaru je bezesporu
velmi významným počinem. I slavnostní otevření si
tedy zaslouží pozornost. A stejně tak jako jsou
rekonstruované prostory určeny všem, je i akce
s názvem „Pivovar Litomyšl OPEN“ určena všem ob-
čanům i návštěvníkům Litomyšle. Samotné stříhání
„dvojí pásky“ je naplánováno na sobotu v patnáct
hodin. Sejdeme se na nově rekonstruovaném dvor-
ku pivovaru, kde přestřihneme pásku u Evropského
školicího centra a u informační kanceláře. Zahájena
zde bude také výstava Industriální stopy. Ředitel
Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT
Benjamin Fragner představuje projekt Industriální
stopy takto: „Výstava zachycuje aktuální trendy hle-
dání nového využití průmyslového dědictví, s důra-
zem na jeho architekturu, působivou atmosféru a
paměť místa“ a dodává: „Pokusili jsme se shromáž-
dit co největší množství kladných příkladů přesta-
veb na území České republiky za uplynulých 5 let.“ 
V rámci doprovodného programu jsme nezapomněli
ani na děti. Patřit jim budou zámecké zahrady, kde
pro ně místní neziskové organizace připravily odpo-
ledne na téma „Putování po Evropě“. Chybět nebu-
dou například lanové horské výstupy, přírodovědná
stezka, děti si budou moci vyzkoušet práci na hrn-
čířském kruhu, mohou si vyrobit dáreček z kůže
a seznámit se s činností malých animátorů. Všem
snad uděláme radost bohatým hudebním a divadel-
ním programem. Na prvním zámeckém nádvoří se od
půl čtvrté představí společenství asi 35 mladých lidí,
kteří se dle svých slov snaží prostřednictvím písni-
ček rozdávat kolem sebe radost. Jde o skupinu VeKa
- Vesmírná kapela, která vznikla před šesti lety
na celosvětovém setkání křesťanské mládeže jako

V Litomyšli se pivo nevaří déle 
než padesát let

„Obecně lze říci, že pivo
se v Litomyšli vařilo již ve
14. či 15. století,“ říká
Oldřich Pakosta ze Státní-
ho okresního archívu
a dodává: „Várečné právo
tehdy náleželo měšťan-
skému stavu a šlo o velmi
výnosný zdroj příjmů té
doby.“ V roce 1515 nařídil
Vilém Kostka z Postupic
postavit z kamene dům
čp. 139, v němž byl zřízen
pivovar. Sloužil těm obča-
nům, kteří ve svých vlast-
ních domech pivo nevařili. Říkalo se zde „Na Stavuň-
ku“. Zámecký pivovar byl postaven za vlády Pern-
štejnů roku 1585 (tedy 13 let po výstavbě zámku)
a znovu přebudován v letech 1629 - 1630. O velmi vý-
nosné pivovarnické právo se vedlo v Litomyšli mno-
ho sporů. V roce 1629 se litomyšlští měšťané museli
vzdát práva vaření piva a postoupit jej Pernštejnům.
Z výnosů z prodeje piva nechali Pernštejnové zbořit
asi deset domů z někdejšího Nového města a rozšíři-
li zde zámecký pivovar. Roku 1860 získal pivovar ze-
vně novorománskou úpravu. Počátkem 18. století
přibyla barokní výzdoba - dílo F. M. Kaňky. Zámecký
pivovar byl vystavěn jako věrný slohový protějšek
zámku. Dostal dokonce i sgrafitové kvádrování na
průčelích jako zámek. Za vlády empírového hraběte
Jiřího Josefa Valdštejna byla sgrafitová výzdoba
za účelem žádoucí jednoduchosti zastřena maltou.
Nyní jsou sgrafita na některých místech opět obno-
vena. Zámecký pivovar je známý též jako rodiště

významného českého
hudebního skladatele
Bedřicha Smetany. Od ro-
ku 1924 je v prostorách
bytu Františka Smetany,
sládka a otce Bedřicha
Smetany, trvalá expozice
věnovaná životu a dílu
tohoto skladatele.
Výroba piva byla v Lito-
myšli zastavena v roce
1953 a to v tzv. novém
zámeckém pivovaru. V o-
becní kronice z tohoto
roku se píše: „Pro neren-

tabilitu zastavena výroba piva v nové budově pivova-
ru, kde teprve nedávno se začalo vařit. Po provedení
stavby a zahájení vaření byl na základě zjištění
nerentability zastaven jeho provoz a budova pak
propůjčena jako sklad ovoce a zeleniny.“  
Od počátku devadesátých let minulého století pro-
běhlo mnoho akcí s cílem zachránit památkovou
podstatu objektu, který byl po mnoha letech komu-
nistického režimu značně zdevastovaný. Zámecký
pivovar je spolu s prvním nádvořím, jízdárnou, ko-
nírnou, stájí a tzv. úřednickým domem v majetku
Města Litomyšl. Ostatní objekty v zámeckém areálu
včetně zámeckého amfiteátru a zámeckých zahrad
patří do vlastnictví státu a jsou ve správě Národního
památkového ústavu, územního pracoviště Pardu-
bice. 
Za pomoci konzultací a materiálů poskytnutých
pracovníky Státního okresního archívu se sídlem v Li-
tomyšli zpracovala Michaela Severová

diecézní kapela. Tuto partu mladých lidí vystřídají
Tensingové skupiny z Krnova a z Prahy s pásmem
českých a anglických songů, tanců a krátkou hrou.
Od šesti bude na nádvoří koncertovat Slávek Kle-
candr se skupinou Oboroh. Na svých stránkách má
kapela tento citát ze slovníku: „Oboroh je primitivní
přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř v zimě
potravu a člověk útočiště v čase nepohody“ - není
snad kapela s lepším názvem vhodná pro otevírání
našeho Evropského školicího centra, nemyslíte?
Zlatou tečkou slavnostního sobotního dne bude
koncert Vlasty Redla se skupinou Každý den jinak.
Zároveň s programem na prvním nádvoří budou pro-
bíhat koncerty a divadlo v kapli Zámeckého pivova-
ru. Studenti pedagogické školy zde sehrají dvě pan-
tomimické scénky, koncertovat bude vokální soubor
L´Oktet a smíšený pěvecký sbor Kos. Nedělní odpo-
ledne bude opět ve znamení Dne otevřených dveří.
Navíc se v kapli Zámeckého pivovaru bude od 14 ho-
din konat ekumenická bohoslužba. A jedna důležitá
informace nakonec - na všechny akce v rámci toho-
to víkendu je vstup volný!           Michaela Severová

Program
Slavnostní otevření zrekonstruovaného Zá-
meckého pivovaru v Litomyšli, kde se nově
otevírá Evropské školící centrum a infor-
mační kancelář.

Sobota 9. září
15.00 hodin - Slavnostní otevření - přestři-
žení dvojí pásky u Evropského školícího
centra a informační kanceláře za doprovodu
vokálního souboru L´OKTET. Zahájení vý-
stavy Industriální stopy.
15.00 - 20.00 hodin - OTEVŘENÝ PIVOVAR -
den otevřených dveří Zámeckého pivovaru
15.00 - 18.00 hodin - Odpoledne pro děti - hry
a soutěže na téma PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ.
Lanové horské výstupy, hrnčířský kruh, pří-
rodovědná stezka, výrobky z kůže. Připravily
místní neziskové organizace (zámecké za-
hrady)
15.30 hodin - VEKA - koncert Vesmírné ka-
pely (I. zámecké nádvoří)
15.30 hodin - KLAUNIÁDA - v podání stu-
dentů pedagogické školy (kaple v zámeckém
pivovaru)
16.00 hodin - L´OKTET - koncert vokální
souboru (kaple v zámeckém pivovaru)
16.30 hodin - TENSING - společné vystoupe-
ní tensingových skupin z Krnova a Prahy
(I. zámecké nádvoří)
16.30 hodin - KOS - koncert smíšeného pě-
veckého sboru (kaple v zámeckém pivovaru)
17.30  hodin  -  TELEGRAM -  pantomima
v podání studentů pedagogické školy (kaple
v zámeckém pivovaru)
18.00 hodin - OBOROH se Slávkem Klecan-
drem - koncert (I. zámecké nádvoří)
20.00 hodin - VLASTA REDL se skupinou
Každý den jinak - jeden z posledních koncer-
tů (I. zámecké nádvoří)

Neděle 10. září
14.00 hodin - EKUMENICKÁ BOHUSLUŽBA
(kaple v zámeckém pivovaru)
15.00 - 18.00 hodin - OTEVŘENÝ PIVOVAR -
den otevřených dveří Zámeckého pivovaru

Vstup na všechny akce je volný!
Za nepříznivého počasí se program z prvního
nádvoří přesune do sálu Zámeckého pivovaru
s výjimkou koncertů skupiny Oboroh a Vlasty
Redla, které by se konaly ve Smetanově domě.

Oboroh vystoupí v sobotu 9. září od 18 hodin na prv-
ním zámeckém nádvoří.

Zámecký pivovar se otevře 9. září

Litomyšl bude jedním z posledních měst, kde zahraje Vlasta
Redl se skupinou Každý den jinak.
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Na Městském stadionu Černá hora v Litomyšli se
ve dnech 15. - 17. září uskuteční Mistrovství
České republiky družstev Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v požárním sportu. Mistrovství
tak poprvé zavítá do našeho Pardubického kraje.
Možnost startu si v kvalifikačních závodech vy-
bojovalo vždy nejlepší družstvo z každého kraje
ve dvou kategoriích mužů a žen, přímý postup
má zajištěný obhájce
loňského vítězství.
Celkem se tak na sta-
dionu představí 16
družstev mužů a 16
družstev v kategorii
žen. Pardubický kraj
budou reprezentovat
muži ze Širokého Do-
lu, kteří budou obha-
jovat stříbrné medaile
z roku 2005 a ženy ze
Skutče.
Program je rozprostřen
do tří dnů. V pátek 15.
září od 8.30 hodin začíná program mistrovství
tréninky na disciplínu požární útok. Po celý den
mají družstva postupně k dispozici 30 minutový
limit na trénink poslední disciplíny mistrovství.
Oficiální zahájení mistrovství je naplánováno na
19.00 hodin na Smetanovo náměstí, kde proběh-
ne defilé soutěžních družstev z jednotlivých kra-
jů, přivítání hostů a mistrovství bude slavnostně
zahájeno.
V sobotu 16. září se naplno rozjíždí soutěžní pro-
gram. V 8.00 hodin startuje první disciplína -
běh na 100 m s překážkami kategorie muži,
v 11.30 hodin stejná disciplína v kategorii ženy.
Představme si krátce disciplíny: Jedná se o sp-
rint na 100 m hodně blízký atletice, překážky dle
požárního sportu. Z každého družstva startuje 9
závodníků, časy 6 nejlepších závodníků druž-
stva se sečtou a výsledná hodnota je výsledkem
družstva za tuto disciplínu. Samostatně se vy-

hodnocuje i nejlepší jednotlivec - závodník s nej-
lepším časem je novým mistrem ČR. Jedním
z největších favoritů závodu zde bude domácí
závodník Jan Lorenc ze Širokého Dolu, čerstvý
český rekordman v této disciplíně.
Od 15.00 hodin bude probíhat druhá disciplína -
štafeta 4 x 100 m kategorie muži, v 17.00 hodin
přijdou na řadu se stejnou disciplínou ženy. Je

to opět disciplína hod-
ně blízká atletické
štafetě, na trati jsou
však překážky z požár-
ního sportu. Každé
družstvo má dvě čtyř-
členné štafety, čas
lepší z nich se započí-
tává do celkového
součtu času k před-
chozí disciplíně.
V neděli 17. září je na
programu poslední
disciplína - požární
útok. Od 8.30 hodin

budou střídavě startovat družstva z obou kate-
gorií. Disciplína je nazávána „královskou“ -
z každého družstva startuje 7 členů s jednotnou
požární stříkačkou, pokus družstva končí na-
stříkáním terče o objemu 10 litrů ve vzdálenosti
90 m od startu pro muže a 70 m pro ženy. Vý-
sledný čas družstva se opět přičítá do celkového
součtu k předchozím dvěma disciplínám. Celko-
vým vítězem mistrovství se stává družstvo s nej-
nižším součtem časů.
Slavnostní vyhlášení nových mistrů České re-
publiky pro rok 2006 proběhne na stadionu před
hlavní tribunou ve 12.00 hodin a mistrovství tak
bude slavnostně zakončeno.
Přijměte pozvání k návštěvě mistrovství, budete
překvapeni atraktivností požárního sportu, pro
mnohé tak zcela neznámého. 

-red-
Ilustrační foto Ivan Hudeček

Na městském stadionu se poměří 
dobrovolní hasiči z celé republiky

22. září - pěšky, na kole, autobusem
Evropský den bez aut a Evropský týden mobility v Litomyšli

Město Litomyšl letos poprvé podpoří tradiční celo-
evropskou akci zaměřenou na podporu využívání
udržitelných způsobů dopravy. Vyzkoušejte si i vy,
že bez auta je to nejen zdravější, ekologičtější, lev-
nější, často i rychlejší, ale hlavně zábavnější. 
Smyslem Evropského dne bez aut je alespoň jednou
v roce upozornit na trvalé poškozování našeho
zdraví a životního prostředí automobilovou dopra-
vou ve městech. Město Litomyšl pro vás v rámci

Evropského dne bez aut a Evropského týdne mobili-
ty připravilo se svými partnery celou řadu akcí
zaměřených na bezpečnost silničního provozu,
podporu cyklistiky a využívání hromadné dopravy.
Ke Dni bez aut se může připojit kdokoli, komu není
lhostejný negativní vliv dopravy na životní prostře-
dí tím, že alespoň 22. září nechá svůj automobil
doma.

Pavel Voříšek, Zdravé město Litomyšl

Stání vozidel v ulici
17. listopadu
Součástí projektu na zklidnění provozu v ulici
17. listopadu bylo vyznačení podélných parkova-
cích míst střídavě po obou stranách komunikace.
Toto opatření má zhruba tři hlavní významy:
• umožňuje stoprocentní průjezdnost komuni-
kace i pro vozidlo MHD tím, že jsou mimo vy-
značené plochy vytvořena místa pro vyhýbání
vozidel
• působí jako stranový zpomalovač tím, že je
třeba měnit směr jízdy, případně zastavovat na
výhybných plochách a zmenšuje průhlednost
ulicí
• legalizuje stání vozidel na komunikaci jako
takové tím, že v podstatě převádí charakter
komunikace na jednopruhovou s místy pro vy-
hýbání vozidel. Všechna vozidla, která dříve
v této ulici parkovala, totiž nedodržela obecné
ustanovení zákona, které říká, že při stání vo-
zidla musí vedle něho zůstat volné dva jízdní
pruhy, každý o šířce 3 m. Je pravda, že dodržo-
vání tohoto obecného pravidla se hlavně na
místních komunikacích příliš nevynucuje, ne-
boť by to v méně dopravně zatížených oblas-
tech příliš neřešilo a přibyly by problémy s par-
kovacími plochami. Místní komunikace v ulici
17. listopadu je však v pasportu místních
komunikací vedena jako komunikace vyššího
řádu, než přilehlé ulice a v souvislosti s prove-
dením vyznačení parkovacích ploch se dá oče-
kávat, že dodržování obecného pravidla bude
na základě požadavku města ze strany Městské
policie vynucováno. Jejich využitím majitelé
vozidel také odstraní, byť zdá se zatím teoretic-
kou, možnost účasti v dopravní nehodě vinou
nesprávného parkování. Pokud se totiž stane,
že se dvě vozidla střetnou při objíždění dalšího,
které stojící mimo vyznačené stání, může být
při jejím šetření zjišťován i stav dodržení záko-
na ze strany jeho řidiče a zda právě tento fakt
neměl vliv na vznik dopravní nehody. 
Podle průzkumu, který provedla městská poli-
cie ve večerních hodinách pracovního dne i dne
pracovního klidu, je množství označených par-
kovacích míst pro danou lokalitu odpovídající,
takže není důvod k jejich nevyužívání.

Ing. Pavel Jiráň, ved. odb. míst. hospodářství

Úpravy nájemného 
v městských bytech
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR stanovilo svým sdě-
lením ze dne 20. 6. 2006 pro území města Litomyšle
cílovou hodnotu nájemného v roce 2010 v bytech
s dosavadním regulovaným nájemným na hodnotu
36,58 Kč/m2/měsíc a maximální možné zvýšení jeho
současně používaných hodnot.
Na základě tohoto dokumentu rozhodla Rada města
Litomyšle o pravidlech pro úpravu nájemného v měst-
ských bytech v roce 2007. Tam, kde je v současné
době používána hodnota nájemného ve výši 16,42
Kč/m2/měsíc (původní regulované nájemné), dojde
ke zvýšení o 22,2 % na 20,06 Kč/m2/měsíc, jak je sta-
noveno ve sdělení MMR. V bytech, kde je již vyměřeno
nájemné na hodnotu 32,86 Kč/m2/měsíc (současně
používané „smluvní“ nájemné), bude tato hodnota
ponechána i pro rok 2007. Snahou těchto kroků je
dosáhnout ekonomicky přijatelné výše nájemného
a sbližovat jeho naprosto nelogicky rozdílné hodnoty
ve stejných bytech. U bytů, kde výše nájemného je od-
vozena od pořizovací ceny bytu, bude upravováno
podle ustanovení uzavřených nájemních smluv. 

Ing. Pavel Jiráň, vedoucí odboru MH

Jubilejní Starodávný jarmark 
Další, již X. Starodávný jarmark se koná v horní části
Smetanova náměstí v Litomyšli v sobotu 23. září od
8 do 17 hodin. Tentokráte budou stánky po
obou stranách. Před morovým sloupem bude
umístěno pódium, na kterém se vystřídají hu-
dební skupiny. Je pozváno přes 90 řemeslní-
ků, kteří budou předvádět stará řemesla
a prodávat svoje výrobky. Po celý den bude
fungovat občerstvení před kavárnou Julius Mařák
a také Pekárna vedle Informačního centra. Přímo na
Starodávném jarmarku pak můžete ochutnat řadu
pochoutek, specialitou letošního jubilejního jarmar-
ku bude Šenk Barvínek, ve které mohou návštěv-

níci ochutnat různé dobroty a pamlsky našich před-
ků. Doprovodný program:

8.30 - 10.00 hodin - dětský dechový orchestr
ZUŠ Litomyšl a Junior big band ZUŠ Litomyšl
10.15 - 11.45 hodin - litomyšlská jedenáctka
BEKRAS 
12.00 - 13.00 hodin - pop rocková skupina
K!X

13.15 - 15.15 hodin - folková skupina X̌ILT Litomyšl
15.30 - 17.00 hod. - country skupina ROSA Litomyšl
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí  dnes již
polozapomenuté způsoby výroby. Zájemci si mohou
zahrát živé šachy. 
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Změny ve vyřizování
cestovních dokladů
Od 1. září letošního roku dochází k výrazné změně při
vyřizování cestovních dokladů (dále jen CD). Na základě
těchto změn došlo na pracovišti občanských průkazů
a cestovních dokladů k menším úpravám, neboť jsme
museli připravit prostor pro umístění fotokabinky, kte-
rou zajistilo, stejně jako výpočetní techniku, minister-
stvo vnitra.
CD s biometrickými údaji budou vyřizovány pouze na
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kterou
je i město Litomyšl. Nadále nebude možno požádat o vy-
dání těchto CD na matričních úřadech, jak tomu bylo
doposud. Na matričních úřadech může občan požádat
pouze o pasy vydané v kratší lhůtě než 30 dnů a o pasy
pro děti do 5 let, které biometrické údaje neobsahují.
Zrušena je rovněž možnost zapisovat dítě do pasů rodi-
čů, což znamená, že každé dítě, které nebude zapsáno
v CD rodiče do 31. 8. 2006, bude muset mít vlastní pas.
K tomu, aby mu mohl být CD vydán, bude potřebovat
Osvědčení o státním občanství, které vydává Krajský
úřad Pardubického kraje - žádost se podává na MěÚ Li-
tomyšl - za poplatek 100 Kč. Na to je třeba myslet a o ce-
stovní doklad požádat s dostatečným předstihem. CD se
vydávají ve lhůtě 30 dnů nebo ve zkrácené lhůtě, ta se
pohybuje zhruba do 10 dnů od požádání. K žádosti o CD
ve zkrácené lhůtě a CD dítěte do 5 let se přikládají 2 fo-
tografie. Na žádost o vydání CD s biometrickými údaji
v řádné lhůtě se fotografie vyhotovuje přímo na měst-
ském úřadě, takže není třeba chodit k fotografovi.
Mění se i poplatky za vydání CD, a to tak, že se za vydá-
ní CD pro dítě do 5 let zaplatí 50 Kč (vydáno do 15 dnů,
doba platnosti 1 rok), CD v řádné lhůtě pro děti od 5 do
15 let bude stát 100 Kč s platností 5 let, pro občany star-
ší 15 let 600 Kč s platností 10 let, pasy ve zkrácené lhů-
tě pro děti od 5 do 15 let 1000 Kč s platností půl roku,
pro ostatní občany 1500 Kč s platností rovněž půl roku.
Cestovní doklady vydané do 31. 8. 2006 jsou platné po
dobu v nich vyznačenou, pokud v zákoně o cestovních
dokladech není uvedeno jinak. Například uplynutím
doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud
k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství. 
Nadále platí, že v zemích Evropské unie je možno cesto-
vat s platným občanským průkazem se strojově čitelnou
zónou (zelený občanský průkaz). Poslední možnost žá-
dat o dosavadní typ cestovního dokladu bylo do 21. 8.
2006. Vzhledem ke složitosti problematiky doporučuje-
me v případě nejasností osobní návštěvu pracoviště
cestovních dokladů.
Změny, i když ne tak převratné, doznal i zákon o občan-
ských průkazech (dále jen OP). Hlavní změna se týká
možnosti vydat OP bez strojově čitelné zóny s platností
1 měsíc, a to při ztrátě, odcizení, poškození nebo zni-
čení OP. V tomto případě je však nutné podat zároveň
i žádost o vydání OP se strojově čitelnou zónou (přiklá-
dají se 3 fotografie). Platí se poplatek dvakrát 100 Kč.
Nadále platí, že OP vydané do 31. 12. 2003, ve kterých
je uvedena doba platnosti bez omezení, přestávají být
platné dnem 31. 12. 2008, žádost je nutné podat do 30.
listopadu 2008. V letošním roce končí platnost OP vyda-
ných v r. 1996 a to i v případě, že je v OP uvedeno „ bez
omezení“. Výměna OP z důvodu skončení platnosti je
bezplatná.        Milena Holasová, ved. odboru správního

V sobotu 9. září a v neděli 10. zá-
ří proběhnou tradiční Dny otev-
řených dveří památek. Letos je
národním tématem Otisk slav-
ných jmen - historické objekty,
v nichž žili slavní lidé.
Od 9 do 17 hodin budou pro

veřejnost zdarma, případně za výhodné vstupné, o-
tevřeny tyto památkové objekty: Kostel Povýšení
sv. Kříže,  Gymnázium A. Jiráska (Vyhlídková věž),
Regionální muzeum Litomyšl **** (Výstavy Mode-
lářství a ISLAND očima fotografa Milana Dvořáka),
Dům U Rytířů *** Rodný byt Bedřicha Smetany
**** Obrazárna ve II.patře zámku *** Červená věž
, Muzeum antického sochařství a architektury,
Portmoneum * Státní zámek Litomyšl ** (* v Port-
moneu se bude vybírat poloviční vstupné  ** na stát-
ním zámku Litomyšl se bude vybírat vstupné, pouze

Dny evropského dědictví 2006

Litomyšl se stala v neděli 20. srpna jednou ze zastá-
vek zhruba 50 účastníků 26. Valného shromáždění
Mezinárodní astronomické unie, která proběhla v Pra-
ze. Skupina odborníků, kteří se zabývají historií
astronomie, navštívila před tím pevnost v Josefově
a Žamberk.
V pevnosti Josefov byl přiřazen kapitán Vilhelm von
Biela, astronom, který zde 27. února 1826 objevil
kometu, jež dostala jeho jméno. „Ta kometa byla
zvláštního významu proto, že byla v pořadí třetí, u níž
bylo rozeznáno, že se periodicky navrací - zhruba po
sedmi letech. Navíc to byla první kometa, u níž astro-
nomové pozorovali její rozpad. Stalo se tak v roce
1852,“ uvádí Doc. Martin Šolc z Astronomického ústa-
vu Univerzity Karlovy, matematicko - fyzikální fakul-
ty a předseda Společnosti pro dějiny věd a techniky
při Radě společenství při AVČR. „Kometa, jejíž dráha
prochází v blízkosti dráhy Země, se nakonec stala
zdrojem meteorického roje, který dostal jméno Bieli-
dy anebo Andromeidy, protože jeho radiant - tedy
místo, odkud zdánlivě na obloze vylétá - byl pozoro-
ván v souhvězdí Andromedy. Tím se poprvé průkazně
potvrdilo, že meteorické roje pocházejí opravdu od
komet,“ dodává vědec. Na bastionu číslo jedna v ne-
děli odhalil tomuto astronomovi pamětní desku sám
41. president Světové komise pro historii astronomie
Prof. Alex Gurshtein.
V Žamberku navštívili historikové tamní zámek, který
též představuje velké astronomické dědictví, a to kvů-
li rodině Johna Parishe. „John Parish byl nadšený as-
tronom - amatér, což znamená, že se jí zabýval vážně,
ale neživil se jí. Společně s dalšími kolegy z okolí Žam-
berka prováděl pozorování z provizorní hvězdárny,
v roce 1846 pozval dánského astronoma Theodora

Mezinárodní výprava historiků astronomie ukončila neděl-
ní výlet po východních Čechách u památníku prof. Zdeňka
Kopala v Litomyšli.

Brolsena, s nímž dalších čtrnáct let pozoroval oblohu,
aby nakonec učinili některé významné objevy a pozo-
rování,“ říká doc. Šolc.
Návštěva Litomyšle (s přednáškou dr. Milana Skřiván-
ka na téma život a dílo prof. Zdeňka Kopala v prosto-
rách zámku a prohlídkou města) končila u památníku
postaveného tomuto významnému litomyšlskému ro-
dákovi před dvěma roky. Zdeněk Kopal byl významnou
osobností v oblasti výzkumu Měsíce a těsných dvojh-
vězd. Ještě před tím také významně přispěl k rozvoji
numerické matematiky. „Se Zdeňkem Kopalem jsem
vedl řadu příjemných diskusí a ve své soukromé kni-
hovně mám i několik knih s jeho vlastnoručním pod-
pisem,“ vzpomíná na oblíbeného pedagoga Prof. Alex
Gurshtein.                                      -ih- foto Ivan Hudeček

Jednou z nejdiskutovanějších otázek na kongresu byl
osud planety Pluto. Jedna z odborných komisí na-
vrhla, aby se počet známých planet ustálil na čísle
osm a Pluto bylo označováno za největšího zástupce
objektů obíhajících za Neptunem.  To se také stalo.
Z Pluta se stal trpaslík...
Jiná skupina, v níž je i vedoucí historik astronomie
profesor Owen Gingeridge a také známá novinářka Da-
va Sobelová, která například sepsala historii vynálezu
námořního chronometru, přitom navrhla jinou defi-
nici, která byla otištěna bez jakékoliv změny v konfe-
renčních novinách. Této definici by vyhovovalo 12
planet. Zavedla by novou kategorii tzv. plutonů, do
které by náležela planeta Pluto, její měsíc Cháron jako
dvojplaneta s Plutem, dále planeta 2003 UB 313,

která má prozatímní jméno Xena, a také planetka Ce-
res, která obíhá mezi Marsem a Jupiterem. „Byla by
tedy zavedena nová kategorie plutonů pro tělesa za
drahou Neptuna a status planeta by po zhruba dvou
stech letech znovu získala planetka Ceres, která byla
původně zvána planetou po jejím objevu v roce 1801,“
komentuje návrh Doc. Martin Šolc z Astronomického
ústavu Univerzity Karlovy. „Musíme brát na zřetel, že
planety  máme nejen ve sluneční soustavě, ale u mi-
nimálně dalších 150 hvězd, kde už byly objeveny,“
upozorňuje. Význam změny je podle něho spíš spole-
čenský než vědecký. „Nicméně děti se ve škole učí de-
vět planet naší sluneční soustavy a pro mnoho lidí to
zůstane po celý život jediná informace o astronomii,“
soudí vědec.                                                                  -ih-

organizované skupiny a senioři zdarma *** běžné
vstupné **** snížené vstupné 10,- Kč)
Doprovodný program přinášíme v Přehledu akcí.

Účastníci Valného shromáždění
astronomů z celého světa v Litomyšli

Pluto již není planetou, rozhodli
astronomové

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)
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Maminky, chcete si v klidu nakoupit?
Po prázdninách opět nabízí organizace Naděje po-
moc maminkám na mateřské dovolené. Již před
prázdninami některé maminky využily naši službu
hlídání dětí.
Ve vybavené herně je pro děti ve věku od 2 do 6 let
každé pondělí od 8 do 12 hodin připraven pestrý
program. Skládá se z volné hry dětí, kolektivních,
didaktických, interaktivních her, výtvarných a tě-
lesných činností, které jsou voleny tak, aby děti

bavily a zároveň aby rozvíjely jejich schopnosti
(motoriku, řeč, estetické vnímání...). Poplatek
za dopoledne činí 30 Kč.
Nemáte-li hlídací babičku a potřebujete-li si něco
zařídit, přijďte se podívat a zkuste využít naši mož-
nost. Bližší informace podáme v kanceláři Naděje,
ul. M. Kuděje (blízko autoškoly, ulice nad zámkem)
nebo na telefonním čísle 461 618 305, 732 449 259. 

Za Naději  J. Nádvorníková

Šance pro ženy vracející se do zaměstnání
Naše vzdělávací centrum IdeaHELP realizuje v o-
krese Svitavy a Ústí nad Orlicí vzdělávací projekt
pro ženy, které se chtějí po mateřské dovolené vrá-
tit do zaměstnání, pro ženy dlouhodobě nezaměst-
nané a pro ženy nad 50 let, který je hrazen z pro-
středků ESF a státního rozpočtu. Účast v projektu
je tedy pro ženy bezplatná. Projekt je zaměřen na
vzdělávání v oblasti informačních technologií,
zlepšení komunikačních a motivačních dovednos-
tí a tím zvýšení šance žen na opětovné získání za-
městnání. Partnery tohoto projektu jsou mateřská

centra v regionech, v nichž je projekt realizován,
Pardubický kraj a spolupracujícími organizacemi
jsou místně příslušné Úřady práce. Projekt nese
název „Vzdělání - nová šance pro ženy vracející se
na trh práce“ a je realizován v rámci opatření „Rov-
né příležitosti pro ženy a muže na trhu práce“.

Zájemkyně se mohou obracet na Vzdělávací
centrum IdeaHELP, Olga Šedová, AgroKonzulta
Žamberk spol. s r.o., Klostermanova 1258, 564 01
Žamberk

Projekt Křížem krážem 
prázdninami se rozloučil

Po dobu osmi prázdninových týdnů měly děti prvních
až pátých tříd nejen z Litomyšle možnost využít nabíd-
ky Města Litomyšle a zapojit se do projektu Křížem
krážem prázdninami. V červenci této možnosti využilo
denně zhruba 20 dětí, v měsíci srpnu byl zájem menší.
Celkem se do projektu zapojilo víc než 400 účastníků. 
Denně se děti scházely od půl osmé v prostorách Ma-
teřského centra v Ropkově ulici v Litomyšli, kde měly
zabezpečeno zázemí i pro případ nepřízně počasí a do
15 hodin byl pro ně připraven zajímavý program.
Zvlášť v srpnu, při špatném počasí, děti často využily
vstřícnosti pana Mgr. Velce a dvakrát v týdnu chodily
zcela zdarma hrát bowling. Měly k dispozici nově
otevřenou tělocvičnu pana Jiřího Koháka s tatami
a boxovacími pytli Na Veselce, mohly se vydovádět na
zastřešeném zimním stadionu.
Zvláště červenec dětem přál, denně navštěvovaly plo-
váru, která byla zásluhou pana Hanuse také zdarma.
Červenec byl také měsícem výletů. Největší úspěch za-
znamenala návštěva koní paní Alice Machové v Janově. 

Je kritika vždycky
spravedlivá?
Ráda bych zareagovala na článek manželů Broulíko-
vých „Do Pekla na jídlo ne“ ze srpnového čísla. Jsem
poměrně častou návštěvnicí tohoto podniku a musím
říct, že pokud jsem si objednala jídlo, byla jsem vždy
spokojena. Také míchané nápoje zde zvládají na vý-
bornou a o kvalitě obsluhy není pochyb (obvzláště
u zmiňované blond slečny - neznám ji jinak než pří-
jemnou, ochotnou a usměvavou). Sama jsem naopak
byla svědkem, kdy jeden z večerních návštěvníků
znatelně „přebral“. Obsluha ho velmi citlivě a taktně
upozornila na nevhodné chování a postarala se o ná-
pravu. Tehdy jsem si uvědomila, o jak náročnou profe-
si jde, a tiše se oběma dívkám obdivovala. Jindy jsem
ocenila pohotovost obsluhy, když náhle bar navštívilo
větší množství lidí, než bývá zvykem. Bleskurychle se
objevily další stolky i židle a hosté byli obslouženi.
Je velmi snadné kritizovat a pošpinit někomu pověst,
ale domnívám se, že by bylo dobré se nejprve důklad-
ně přesvědčit, jedná-li se o stav trvalý, a teprve poté
se veřejně vyjadřovat. Nikdo z nás není stroj a může se
nám stát, že přijde den, kdy je úsměv nad naše síly. 

M. Jirečková, Litomyšl 

Patchworkový víkend 
na radiměřském mlýně
Na víkend od pátku 14. července do neděle 16. čer-
vence nás opět vlídně přijali pod svou střechu manže-
lé Kopečtí v Radiměři na mlýně. Program byl nabitý,
pořád bylo co dělat, od vaření dobrot po šití a další
přípravu dílek a děl na výstavu. 
Proběhlo též společné i jednotlivé fotografování, kte-
rého se ochotně ujal František Renza, kamarád a vý-
borný fotograf, za což mu velmi děkujeme. Přijely se
podívat i členky našeho spřízněného klubu z Fulneku
a byly nadšeny, jak nám to šití pěkně jde, probraly
jsme některé společné plány do budoucna a prostě
nám bylo dobře a to, myslím, mluvím za všechny zú-
častněné. 
Jelikož nás Kopečtí mají opravdu rádi a naše společ-
nost, i když je nás hodně, jim nevadí, plánujeme na
mlýně další setkání a už se velmi těšíme.

Antonie Chalupná

Členky litomyšlského spolku patchworku na mlýně v Radi-
měři.

O děti se v průběhu osmi týdnů postaraly a program
zajistily zkušené pedagožky ve spolupráci se student-
kami Pedagogické školy v Litomyšli. Zásluhou grantu
firmy Danone si děti pochutnaly na jogurtech Dobrá
máma. 

Mgr. Milada Kadidlová, vedoucí odboru školství

Nový projekt má za úkol přiblížit památku UNESCO
z exteriéru - pomocí procházky kolem zámku. Domní-
váme se, že "pouze" klasické prohlídkové okruhy
zámeckých expozic na zámku v Litomyšli nestačí.
Litomyšlský zámek je vzácný především svou dispozicí
a architektonickým řešením. Právě pro tyto hodnoty
a v podstatě nenarušený dochovaný celek byl v roce
1999 zapsán na Seznam světového kulturního a pří-
rodního dědictví UNESCO. 
Slavná sgrafitová psaníčka, kterých je kolem osmi
tisíc a výjevy na štítech o ploše asi 1800 m2 byly
do značné míry vytvořeny nově. V roce 1974, v době
komunistického režimu, byli na litomyšlský zámek ja-
ko do "vyhnanství" vysláni umělci zvučných jmen.
Olbram Zoubek, Václav Boštík, Zdeněk Palcr a Stani-
slav Podhrázský zde během celých sedmnácti sezon
postupně restaurovali sgrafita, kamenné části zámku,
zrekonstruovali část římsy a obnovili část fasády na
zámeckém pivovaru.           
A právě zkušenosti, znalosti a zajímavosti jednoho
z výše uvedených umělců nás přivedli k myšlence
"Cesty kolem zámku". Mistr Olbram Zoubek je ocho-
ten  být nám průvodcem kolem zámku a vyprávět

nejen historické souvislosti. Televizní studio Comvisi-
on tuto procházku natočí. Videozáznam bude sloužit
nejen pro turisty čekající na prohlídku, ale stane se
základem brožurky se stejným názvem "Cesta kolem
zámku". 
Naším cílem je nabídnout také mimosezónním ná-
vštěvníkům informace o světově uznávané památce.
V informačním centru budou brožury k dispozici i mi-
mo turistickou sezónu a návštěvník si již sám může
udělat prohlídkový okruh. Pro větší skupiny zájemců
zvažujeme i procházku kolem zámku s průvodcem.
Věříme, že i tímto se nám podaří prodloužit délku po-
bytu návštěvníků našeho města.
V období turistické sezóny chceme doplnit výklad
zaměstnanců Státního památkového ústavu o zajíma-
vosti a perličky z nedávné minulosti (v čase, kdy čekají
na začátek prohlídky - formou videoprojekce).
V neposlední řadě může být promítaný film pozvánkou
do zámeckých sklepů, kde je stálá expozice soch
Olbrama Zoubka. Sám mistr může na úplný závěr upo-
zornit na další kulturní památky v Pardubickém kraje
a tak nasměrovat návštěvníky Litomyšle i do dalších
koutů našeho kraje.                         Michaela Severová

Cesta kolem zámku s O. Zoubkem

Inzerujte
v Lilii!
tel.: 465 424 448
ceník také na www.litomysl.cz
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V Chotěnově požehnal
biskup praporu a znaku
V sobotu 19. srpna se v přírodním sportovním areálu
v Chotěnově uskutečnil sjezd rodáků, žehnání prapo-
ru a znaku obce a oslava výročí osmdesáti let založení
Sdružení dobrovolných hasičů v Chotěnově. Slavnost
uspořádaly zastupitelstvo obce a místní sbor dobro-
volných hasičů. 
Slavnostní žehnání praporu a znaku obce udělil Msgr.
Jaroslav Škarvada, světící biskup pražský a titulární
biskup litomyšlský. 
Poprvé se lokalita obce Chotienův dvůr připomíná
v listině Vratislavského biskupa Predslava z Pogorely
z roku 1347, který provedl majetkové narovnání mezi
litomyšlským biskupem a biskupskou kapitulou. Ves
tehdy připadla biskupství litomyšlskému. Ve znaku
obce je pečeť litomyšlských biskupů. Na praporu jsou
šikmé bílé pruhy v červeném poli, které jsou atributy
biskupské moci. Návrh znaku a praporu připravil ředi-
tel litomyšlského archivu Mgr. Oldřich Pakosta. 
Odpoledne následoval kulturní program, ve kterém
vystoupila litomyšlská dechová hudba Bekras. Sou-
časně byla předvedena hasičská technika. Nový areál,
ve kterém se slavnost uskutečnila, byl dokončen za-
čátkem letošního srpna.        Text a foto Ivan Hudeček

Msgr. Jaroslav Škarvada, světící biskup pražský a titulární
biskup litomyšlský (vlevo).

Houslové kurzy Milana Vítka měly
opět skvělou úroveň

V sobotu 19. srpna se v kongresovém sále lito-
myšlského zámku završily letošní, v pořadí již
jedenácté Mezinárodní houslové kurzy hudebního
pedagoga prof. Milana Vítka. Přestože je
nedoprovodily kurzy varhanní hudby, jak bylo
původně avizováno (nesešel se dostatečný počet
zájemců), patřily opět k velmi úspěšným. A to ne-
jen kvůli posluchačskému ohlasu při řadě kon-
certů v Litomyšli a okolních městech, ale přede-
vším pro kvalitu samotných účastníků kurzů.
„Byli tady bezesporu
výborní houslisté. Ab-
solutně mimořádným
talentem je Josef Špa-
ček, také dánský hous-
lista David Bogorad je
velice talentovaný,
stejně tak Helena Niel-
sen. Překrásně dnes
hrála také Min - Ji Kim.
Co se týká osobností,
jsou znát velké rozdíly.
Josef se na podiu cítí
skutečně jako doma
a velmi ho to stimuluje.
Je také zvyklý hrát só-
lově. Někteří hrají v orchestru a je pro ně nezvy-
klé postavit se před publikum sami. Celkově to
byla ale velice dobrá skupina - dobrý ročník,“
hodnotí Milan Vítek. U zmínky o dánské houslové
škole nezapomíná zdůraznit, že tato země zažívá
ohromný boom v oblasti komorní hudby, a to díky
profesorovi na konzervatoři Timu Frederiksenovi.
„Mají tam mladá kvarteta, která jsou skutečně
mimořádná, trií a kvartet je tam velké množství.
Tam se v této oblasti děje něco skutečně mimo-
řádného a svět brzy o dánských komorních sou-
borech uslyší,“ soudí uznávaný pedagog. Vloni

připravoval na hudební soutěže korejskou hous-
listku Li - Jang, která vyhrála třetí cenu na Sara-
sateho soutěži a před nedávnem získala první ce-
nu na soutěži v Portugalsku. Soutěže jsou podle
profesora Vítka bezesporu dobrá věc, stimulují
a inspirují k práci. Práci s mladými žáky považuje
za privilegium. „To, že nikdo z nich není bez
zaměstnání je pro mě největší úspěch. Ceny v sou-
těžích jsou jen nadstavbou. Je také ohromné, že
se jim daří a mají úspěch - z toho mám samozřej-

mě vždycky radost,“
říká Milan Vítek.
Uznání projevují také
studenti, například
i tím, že jsou na kur-
zech opakovaně. Josef
Špaček se kurzů zú-
častnil už podruhé,
David Bogorad tu byl
třikrát.
„Bezesporu umělecky
rostou, je to také to,
co nás inspiruje. Když
člověk vidí výsledky
své práce, existuje
vzájemná inspirace.

My se snažíme inspirovat houslisty a oni svými
výsledky zase inspirují nás,“ říká pedagog.
V Litomyšli se účastníkům kurzů opět velmi líbilo.
„Všichni jsou nadšení a vždycky byli, tak je tomu
i letos a všichni by chtěli příští rok zpátky. I pře-
sto, že je tady ta práce velmi intenzivní, mají ho-
diny dva týdny každý druhý den. Navíc máme šest
koncertů, což je taky ohromné, že si mohou ty vě-
ci odehrát. Jsou tu naprosto ideální podmínky
a všichni si to pochvalují,“  uzavírá Milan Vítek.

Eva a Ivan Hudečkovi
Foto Ivan Hudeček

Dánská houslistka Helena Nielsen.

Umělecká škola slaví šedesátku
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Lito-
myšli si připomíná šedesát let od svého vzniku. „K le-
tošnímu 60. výročí založení školy chceme připravit
zajímavý večer, který se sice bude tvářit jako koncert,
ale mělo by to být setkání absolventů, profesorů i sou-
časných přiznivců školy,“ prozrazuje ředitel školy
Radomil Kašpar. 
Před deseti lety studenti a jejich pedagogové téměř
zaplnili Smetanův dům a dá se předpokládat, že se jim
to podaří i tentokrát. Škola navíc chystá některá pře-
kvapení a chce rovněž požádat některé absolventy,
kteří školu opustili před patnácti, dvaceti lety, aby
znovu veřejně vystoupili. Je škoda, že bývalé komor-
ní trio, které vyhrávalo celostátní soutěže - Markéta
Bulvová (dnes Hegerová) a oba bratři Jan a Petr
Veverkovi, kteří se měli stát vrcholem večera, nebude
kompletní. Petr Veverka, jeden z nejúspěšnějších
absolventů školy, který se muzikou živí, bude v době
konání oslav v zahraničí.
Program se uskuteční v pátek 13. října od 18 hodin.
Po jeho skončení budou mít jeho účastníci příleži-
tost posedět si a povyprávět o své činnosti. Vždyť
někteří bývalí pedagogové přicestují až z druhého
konce republiky. V týdnu oslav bude také otevřena
v prostorách školicího centra YMCA v zámeckém
pivovaru výstava, na které bude prezentována čin-
nost obou výtvarných ateliérů - Michaely Kotlárové
a Šárky Frankové. „Uvažovali jsme také o zajímavém
varhanním koncertu, protože tu paní učitelka Marie
Heylová vychovala dost úspěšných varhaníků, které
jsme chtěli pozvat. Ale samozřejmě zase máme pro-
blém sladit termín, protože jsou někteří z nich v za-

Režisér Adolf Hurych 
byl vyznamenán

Zlatý odznak J.K. Tyla za
dlouhodobou práci pro
ochotnické divadlo a je-
ho rozvoj na venkově
převzal z rukou předsta-
vitelů amatérské diva-
delní scény Áda Hurych,
režisér občanského
sdružení divadelních o-
chotníků Vojnarka. „Vel-
mi mě to zavazuje - jsem
v tom namočený až do

smrti,“ řekl nám bezprostředně po slavnostním oce-
nění při tradičních Dožínkách v Trstěnici Áda Hurych
na otázku, co pro něj toto vyznamenání znamená.
Divadlu a kultuře v Trstěnici věnoval Adolf Hurych
celý svůj život. V roce 1973 režíroval svoji první diva-
delní hru Vojnarka, o rok později následovaly Hrátky
s čertem a Nový život. V roce 1975 režíroval divadelní
hru Naši Furianti a v roce 1978 Jiráskovu Lucernu.
Po dvacetileté přestávce se pustil do práce s ochotnic-
kým souborem znovu, když v roce 1996 režíroval
vlastní hru Pod tou naší starou lípou. Dosud posled-
ním kusem z vlastní dílny je Láska a bolest. Opět ze ži-
vota venkovského lidu na motivy lidových pověstí.
Premiéru mělo představení právě u příležitosti letoš-
ních dožínek.                          Text a foto Ivan Hudeček

Výtvarné obory pomohly k výzdobě monobloku litomyšlské
nemocnice.

hraničí,“ komentuje přípravu oslav Radomil Kašpar.
Za uplynulých šedesát let existence prošly školou
stovky žáků. Jen za působení Radomila Kašpara ve
funkci ředitele nepadl roční stav vykazovaných žáků
pod pět set. Škola se může pochlubit řadou úspěšných
absolventů. Petra Chadimová například účinkuje
v jednom čínském orchestru. „Pro mne jsou však dů-
ležitější kultivované děti, které nám prošly výukou
a dnes například pracují ve Vertexu, navštěvují kon-
certy a žijí jako lidé se zájmem o kulturu. Proto podle
mého názoru není třeba předhánět se v soutěžích, ale
dosáhnout toho, aby sem děti chodily rády,“ uzavírá
ředitel. Právě začínající školní rok zahajuje standardně
- stejně jako v minulých letech je v hudebním oboru
možné  přihlašovat se ještě během září.                -ieh-



8

Letní Dům dětí a mládeže
Hned od začátku letních
prázdnin pokračovala
na TÁBOŘE V ŘADOVĚ
cesta do Afriky, která
začala už vloni. Všichni si vyzkoušeli život v afric-
ké vesnici i život v „kůži“ afrických zvířat (vlastno-
ruční vzory na tričkách podle oddílů), hráli různé
hry a soutěže, rybáři lovili v africké řece, keramika
se vypálila v jámové peci. Děti byly na výletě na
safari v ZOO ve Dvoře Králové, kde si užily program
„Kontaktní zvířata“.
KERAMICKÝ TÁBOR ve
Svratouchu se 9. čer-
vence změnil v antický
Řím, kde se zanedlouho
každý orientoval podle
latinských názvů. Po-
znávali jsme antické
stavitelství, stejně jako
gladiátorské zápasy
a výcvik legionářů, mo-
delování keramiky se
střídalo s koupáním
v rybníce a plavbou na
člunech. Celotáborová
hra nabídla dobrodružné i zábavné soutěže, ne-
chyběla ani bohatá římská
hostina, táborové lázně a boj o poklad, který byl
putováním bájného Aenea od Tróje do Itálie. Aene-
ova posádka musela zdolat mnohá nebezpečí, než
dospěla do nové vlasti.
V antickém Římě jsme zůstali i na následujícím -
PŘÍMĚSTSKÉM KERAMICKÉM TÁBOŘE (24. - 31.
července), kdy bylo opravdu horké středomořské
počasí. Proto se keramika doplňovala spoustou
veselých vodních hrátek. Chladivé útočiště nám
pro jedno dopoledne nabídlo Muzeum antického

sochařství a architektu-
ry, kde děti soutěžily
v poznávání dávných hr-
dinů, bohů a originální

keramiky. Při cestě za pokladem byl nalezen i „li-
tomyšlský Olymp“ se sochami římských bohů
na zámeckém návrší. Na obou keramických tábo-
rech se podařilo vytvořit - originální antickou
technikou, zvanou TERRA SIGILATA, keramické
mísy, bohatě reliéfně zdobené. 

Od 17. do 22. července
se děti na PŘÍMĚSTSKÉM
PŘÍRODOVĚDNÉM TÁBO-
ŘE vydávaly na zajímavé
výpravy, aby poznaly ži-
vočichy a rostliny v oko-
lí Litomyšle.
Na VÝTVARNÝ PŘÍMĚST-
SKÝ TÁBOR (14. - 19.
srpna) se do Litomyšle
tajně teleportovali mi-
mozemšťané ze dvou
vzdálených planet Sapa-
ka a XT 9000, kteří celý
týden zkoumali život

pozemšťanů. Kreslili, malovali, hráli obrazové di-
vadlo, zkoušeli pozemské hry a zamýšleli se nad
klady a zápory života na Zemi.
Koncem srpna čekalo DDM malování a vylepšování
většiny místností, aby se mohli všichni od 4. září
přihlašovat do zájmových kroužků. V týdnu od 11.
do 15. září vás zveme na TÝDEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ: dopoledne od 8 do 12 hodin a odpoledne od
13 do 17 hodin si můžete vyzkoušet, co nabízejí
jednotlivé kroužky, které v tomto školním roce od
18. září začínají.        

Eva Pecháčková

Děkujeme
„Děkujeme za dlouholetou obětavou práci“, tato slo-
va slyšela 30. června skupina učitelů ZŠ Zámecká z úst
představitelů Města Litomyšl - místostarosty Vladimí-
ra Novotného a vedoucí odboru školství Milady Ka-
didlové. Pedagogové se tento den loučili se školou,
na níž působili dohromady bezmála 160 let.
S. Hánělová a M. Čížková tu učitelskou dráhu začína-
ly, I. Dvořáková a S. Trulayová sem zamířily z jiných
škol, P. Jonáš přišel se zkušenostmi školního inspek-
tora. M. Holá na ZŠ Zámecká pracovala převážnou část
svého profesního života jako zástupkyně ředitele,
v letech velké rekonstrukce školy byla její ředitelkou.
Kolik žáků tito učitelé vzdělávali a vychovávali,
nespočítají ani oni sami. Kolik žáků si jejich jména
navždy zapamatovalo a kolik jich ovlivnili na celý ži-
vot - ať profesně či lidsky - kdo ví. Ale jedno je jisté:
svou práci měli rádi a vykonávali ji z chutí a vědomím
velké zodpovědnosti.
Přejeme svým, dnes už bývalým kolegům hodně zdra-
ví, elánu a hezkých vzpomínek na naši školu.

ředitelství ZŠ Zámecká

Od září dostává výuka cizích jazyků na Základní škole
Zámecká podstatně více prostoru, a to v základním
i přeneseném smyslu slova. Protože začínáme všechny
žáky učit angličtinu již od první třídy, zřídili jsme dal-
ší specializovanou jazykovou učebnu a tu původní
jsme obohatili sedmi počítači s e- learningovým kur-
zem anglického jazyka podle koncepce Evropského
jazykového portfolia. Ta je cenná především tím, že
respektuje individuální potřeby každého žáka.
Prvňáčci a druháčci se budou s angličtinou setkávat
v dopoledním vyučováním dvakrát týdně po dvaceti
minutách. Mohou se těšit na říkadla, písničky a po-
hádky, jejichž prostřednictvím přirozeně proniknou
do tajů tohoto jazyka.Výuku od třetí třídy již určuje
vyhláška ministerstva školství. Nad rámec minister-
ských předpisů ZŠ Zámecká v letošním školním roce
opět nabízí výuku konverzace v anglickém jazyce.
Po loňské zkušenosti s erudovanou učitelkou anglič-
tiny Kanaďankou Raquel Standish jsme tentokrát její
lekce nabídli našim žákům jako volitelný předmět
a příjemně nás překvapil velký zájem. Dobrovolně si
tyto hodiny zvolilo 58 žáků! „Páťáci“ budou mít kon-
verzaci s rodilou mluvčí opět ve formě zájmového
kroužku.
Další zajímavou novinkou je výuka němčiny jako
druhého cizího jazyka, a to od šesté třídy ve dvouho-
dinové týdenní dotaci. Tento volitelný předmět zaujal
19 žáků, kteří teď mají před sebou čtyři roky pilné, ale
užitečné práce.
V nejvyšších třídách pokračuje dvouletý základní kurz
ruštiny, aby si všichni milovníci jazyků přišli na své.
Zkrátka, vzrůstající zájem našich žáků (i jejich ro-
dičů) o cizí jazyky nás nejen těší, ale motivuje nás
zároveň k tomu, abychom v této oblasti vzdělávání
hledali další cesty rozvoje.                Zuzana Jouklová

Rozšíření výuky jazyků
na ZŠ Zámecká

Litomyšlská univerzita 
třetího věku-podzim 2006

Východočeské památky
známé i neznámé
Čtvrtek 5. října ve 14.30 hodin - Epizoda z dějin proti-
reformace k působení jezuitů na Košumberku
Přednáší PhDr. Milan Skřivánek (Zámecký pivovar)
Čtvrtek 19. října ve 14.30 hodin - Ve stopách dějin na
Pardubicku (nejnovější archeologické nálezy)
Přednáší PhDr. Julie Šulcová (Zámecký pivovar)
Čtvrtek 26. října ve 14.30 hodin - Areál národní kul-
turní památky Kuks
Přednáší PhDr. Julie Šulcová (Zámecký pivovar)
čtvrtek 2. listopadu ve 14.30 hodin - Tvrz - drobné
panské sídlo a jeho proměny ve 13.-16. století
Přednáší Ing. arch. Ladislav Svoboda (Zámecký pivovar)
Čtvrtek 23. listopadu ve 14.30 hodin - Památky Mo-
ravské Třebové

Přednáší PhDr. Jana Martínková (Zámecký pivovar)
Čtvrtek 7. prosince ve 14.30 hodin - Slavnostní zakon-
čení ročníku (Zámecký pivovar)

Doprovodný program:
úterý 10. října - Zájezd na Moravskotřebovsko

Školné činí opět 150,- Kč za semestr (při zachování
všech stávajících služeb - písemné materiály k před-
náškám, o přestávce káva či čaj). 
Na Litomyšlské univerzitě 3. věku rádi přivítáme
všechny, které naše téma osloví.
Přihlášky a placení školného - od 1. září na Recepci
Domu s pečovatelskou službou, J.E. Purkyně, Lito-
myšl, od 7 do 15.30 hodin. Bližší informace, odpově-
di na dotazy: Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor
LU3V, DPS, J.E. Purkyně 1150 (naproti nemocnici),
Litomyšl. Tel.: 461 654 911, 603 140 109.

Křížem krážem není jen hlídací služba
Před loňskými prázdni-
nami jsem řešila stejný
problém jako vždy: „Kdo
mi pohlídá děti o prázd-
ninách, když mám jen 4 týdny dovolené a pracující
babičky?“
Trn z paty mi vytrhl projekt Města Litomyšle „Kří-
žem krážem prázdninami“. Je to tak trochu školní
družina o prázdninách, ovšem naplněná bezva ak-
tivitami. Děti jezdí na výlety do okolí Litomyšle,
chodí na bowling, když je hezky na plovárnu, je-
den týden měli dokonce v angličtině. A nemusím

vařit! Děti se stravují ve
školce nebo školní jídel-
ně za ceny, za které urči-
tě neuvařím.

Takže letos když jsem zjistila, že projekt pokraču-
je, měla jsem po problému. Vím, že se mi o děti po-
starají a není to jen hlídací služba. Proto bych
všem paním učitelkám, které se o děti starají,
chtěla vyjádřit svůj dík. Poděkování patří i Městu
Litomyšl a věřím, že projekt bude pokračovat
i v dalších letech.

Markéta Vondráčková, Litomyšl
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V. Kostelní sochařská díla
1. Chrám Nalezení sv.
Kříže (Piaristický kostel)
Kostel nese název Nalezení
sv. Kříže od roku 1728, kdy
na hlavní oltář byl dán Trevisanův obraz Ukřižování.
Barokní stavba kostela byla zahájena roku 1714. Po-
staven byl dle plánu Giovanniho Battisty Alliprandiho,
po jehož smrti vedl stavbu od roku 1720 František
Maxmilián Kaňka.
Barokní sochařská výzdoba kostela je především spo-
jena se jmény Tyrolana Matyáše Bernarda Brauna
(1684-1738), Jiřího Františka Pacá-
ka (1670-1742) a jeho syna Františka
Henricha Pacáka (1714- 1757).
M.B. Braun přišel do Litomyšle v ro-
ce 1721. K zakázce majitele zámku
hraběte Václava Trautmannsdorfa se
nepochybně dostal vlivem svého pří-
tele Františka Maxmiliána Kaňky,
který v té době zde vedl stavbu pia-
ristického kostela. Braun v Litomyš-
li založil dílnu v čele s Jiřím Františ-
kem Pacákem. Zdá se, že se Braun
s Pacákem již musel znát.
Dne 18. srpna 1721 byla na zámku
mezi Braunem a stavebníkem hrabě-
tem Trautmannsdorfem sepsána smlouva, podle které
se Braun zavázal pro kostel podle kresby a modelů
F. M. Kaňky provést, na místo dodat a osadit tyto řez-
bářské práce:
Na hlavní oltář sochy sv. Petra a Pavla, šest loktů vyso-
ké, dva andílky k tabernáklu, dvě poprsí a plastickou
záclonu na spodní díl oltáře. K rámu oltářního obrazu
umístit dva velké a dva malé anděly a andílčí hlavičky.
Okolo symbolu sv. Ducha vytvořit záři a provést orna-
mentální výzdobu rámů. Na jeho hlavní římsu dodat
dva klečící anděly a skupinu Nejsvětější Trojice se tře-
mi anděly, oblaky a hlavami andělů. Do křížení rámu
na konzoly pilířů umístit čtyři postavy evangelistů
šest loktů vysoké se vším příslušenství tj. atributy, vše
v dřevořezbě a zlacené.
Bohužel mimo tří evangelistů sv. Lukáše, sv. Marka
a sv. Matouše se z této braunovsko-pacákovské řezbář-
ské práce po ničivém požáru města roku 1775 neza-
chovalo nic jiného. Snad by nám vzhled tohoto impo-
zantního oltáře mohl připomenout hlavní oltář kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, vytvoře-
ného též dle Kaňkova návrhu v letech 1717-1723
dílnou M. B. Brauna. 
Evangelista sv. Jan byl v kopii znovu zhotoven roku
1783  J. Dornbacherem, řezbářem z Dobrušky.
Dřevořezby čtyř evangelistů, které nebyly pozlaceny,
jak stálo ve smlouvě, ale pouze bíle monochromovány,
můžeme pokládat za poslední samostatnou Pacákovu
práci pro Brauna, jak tomu odpovídá modelační styl
těchto tří dochovaných soch. Styl práce se výrazně
shoduje se samostatnou pacákovskou prací v Žacléři
u Trutnova, kam roku 1725, tj. v době, kdy Pacák měl
již samostatnou litomyšlskou dílnu, dodal Mariánský
sloup, a především s jeho pracemi v Poličce.
Smlouva dále stanovila vytesat kamenné sochy sv.
Václava a Prokopa, profilované římsy portálů a osm
andílků.
Tyto sochy byly umístěny v průčelí kostela nad okapní
římsou mezi věžemi, kde probíhá atika prolamovaná
v balustrádové zábradlí a zdobená dvěma vázami.
Sochy vykazují všechny výtvarné rysy, které charakte-
rizují Pacákovu tvorbu. Sv. Prokop, oděný v biskup-
ském ornátu se vztyčenou levicí a v pravicí s ďáblem
na řetěze, vykazuje modelační styl, který se projevuje
i na pozdějších Pacákových dílech. K tomuto názoru se
přiklánějí jak Emanuel Poche, tak Oldřich J. Blažíček
i V. V. Štech.
Honorář dle smlouvy za práce ze dřeva v interiéru kos-
tela a kamenné na průčelí a s vlastními lidmi měl být
hrabětem Trautmannsdorfem M.B. Braunovi vyplacen
ve výši 1386 zl. Ty si měl Braun vybírat po částech pod-
le postupu práce, včetně určených naturálií. Nakonec
bylo vyplaceno 1556 zl. 3 kr.. Zvýšení vzniklo tím, že
dílna provedla ještě sochy Víry a Naděje nad hlavní
portál, sochy andílků kolem znaků nad postranními

vchody a sochu Koněvoda
na průčelí konírny.
Sochy Víry a Naděje upro-
střed s trautmannsdorf-

ským znakem na archivoltu hlavního kostelního portálu,
svědčí plně o dílně Pacákově. Kámen byl zřejmě dodán
podle nákresu částečně opracovaný z lomu v Mladějo-
vě. Volně rozložené a široce zřásněné pláště ukazují
takový sochařský rukopis, jaký se projevuje i na jiných
Pacákových plastikách, např. sv. Floriána v Opočně.
Hranatý tvar hlavy Víry s vysunutou bradou a vpadlými

tvářemi je týž jako u Pacákova sv.Mi-
chala v Poličce. Téhož pojetí ženy
s rouškou na hlavě, držící v pravici
krucifix a po boku mající model
chrámu, použil Pacák v Moravské
Třebové v kostele P.Marie na bočním
oltáři. Ivo Kořán ve svém pojednání
nazvaném „Braunové“ (vyd. Akropo-
lis roku 1999), uvádí názor Dr. Mila-
na Skřivánka, že sochy Víry a Naděje
vytvořil kameník Jiří Heinrich z Mla-
dějova (Blossdorfu). V porovnání
s Heinrichovou (zván i Henrich či
Hedrych) samostatnou prací, dnes
dostupnou pouze ve fotografii, je

však rukopis zcela rozdílný. V rychnovské matrice,
kam byl Mladějov tehdy přifařen se setkáváme pouze
s rodinou se jménem Hedrychů. V prvním čtvrtletí 18.
stol. žili v Mladějově dva muži jménem Henrychové
s křestním jménem Jiří, z nichž jeden zemřel 15.9.
1725 ve věku 78 let - SObA Zámrsk matriky, sign.
M-12/1715, fol.113 r., druhý pak 8.2. 1729 zemřel ve
věku 52 let - tamtéž, fol.123 r. Zaměstnání obou není
uvedeno. Jestliže pracovali někde na sochách, pak to
bylo pravděpodobně v dílně sochaře Jana Sturmera, ne
samostatně. 
Matyáš Bernard Braun v Litomyšli patrně nic vlastno-
ručně v úplnosti neudělal. Je obdivuhodné, že Pacák
i přes nepochybné střety s Braunem byl schopen udi-
vujícího uměleckého výrazu. Ku konci práce na so-
chařské výzdobě piaristického kostela se Pacák od
Brauna odtrhl a vrátil se k samostatné tvorbě. Rozchod
Pacákův s Braunem nebyl asi klidný.
Jiří František Pacák je již od roku 1725 uváděn jako sa-
mostatný místní litomyšlský sochař a založil tu samo-
statnou prosperující dílnu. To je možno ověřit na účtu
z roku 1725, kde k výplatě 20 zl. je na Braunův příkaz
napsáno: „Místnímu sochaři Jiřímu Fr. Pacákovi“.
Po odchodu Pacákově do Moravské Třebové v roce
1736 vedl jeho litomyšlskou sochařskou dílnu jeho
stejně nadaný syn František. U Emanuela Pocheho,
Oldřicha J. Blažíčka i Václava Viléma Štecha se sice
setkáváme s názorem, že to byl mladší bratr Jiřího Pa-
cáka, ale tuto domněnku vyvrátil Josef Tejkl ve svých
„Nových poznatcích o vztahu Braunovy dílny k sochař-
ské tvorbě ve východních Čechách“, uveřejněných
v publikaci Národní galerie Praha r. 1988. Zde Tejkl u-
vádí, že se jedná o syna Jiřího Pacáka, křtěného 29.12.
1713 v Luži jménem František Henrich. Jméno Henrich
dostal po svém kmotrovi Henrichu Klumparovi, admi-
nistrátoru fary v Nových Hradech. František Pacák byl
účasten na mnohých pracech svého otce. Jeho podíl
lze těžko určit. Přestože se dožil pouze 44 let, zane-
chal i on po sobě rozsáhlé vynikající dílo. Jeho práce
nalezneme nejen v Litomyšli, ale i v okolí. Např. v Dol-
ním Újezdě můžeme obdivovat Růžencovou Madonu,
krásnou plastiku již s prvky rokoka, nebo jeho díla
v Poličce.
Pro piaristický kostel Nalezení sv. Kříže vyřezal Franti-
šek Pacák pro boční oltář sv. Anny sochy svatých Jana
Křtitele a Jáchyma, pro oltář sv. Jana Nepomuckého
v roce 1746 sochy svatých Filipa a Judy Tad., pro oltář
sv. Barbory téhož roku sochy svatých Kateřiny a Apo-
leny, pro oltář Čtrnácti svatých pomocníků roku 1757
rokajové motivy. Tabulový oltář vyzdobil po stranách
sochami českých patronů svatých Vojtěcha a Prokopa
a oltář sv. Antonína Paduánského doplnil řezbami sva-
tých Kláry a Terezie. Pro sakristii vyřezal umělecky
cenné lavabo, na skříň rokajové nástavce a křížovou
cestu.        Připravuje Alena Randáková, pokračování

Chtěla bych touto cestou poděkovat primáři ortope-
dického oddělení litomyšlské nemocnice
MUDr. Vlachovi a všem ostatním lékařům a sestrám za
jejich vysoce profesionální a lidský přístup při kom-
plikované operaci kolena dne 26. ledna 2006. 
Vaše vděčná pacientka Eliane Juklová, Česká Třebová

Jako stálá uživatelka Městské hromadné dopravy
v Litomyšli bych chtěla touto cestou poděkovat býva-
lému a nynějšímu řidiči autobusu za jejich příkladný
přístup k cestujícím, ochotu a vždy milý úsměv.             

Hana Říhová, Husovka

Poděkování

Předčasné dožínky
Trstěnické dožínky se letos konaly v obvyklém termí-
nu, na polích však ještě vzhledem k nepřízni počasí
stálo obilí. To však nebránilo organizátorům lidové
veselice v přípravě skutečně bohatého programu.
Jeho vrcholem bylo vystoupení brněnské kapely
Moravěnky s trumpetistou Jaroslavem Jiráčkem mlad-
ším (vpravo) a vůbec poprvé i s jeho synem Janem.
Součástí dožínek byl krojovaný průvod obcí, vystou-
pení  Litomyšlské  jedenáctky  BEKRAS  a  páteční
premiéra divadelní hry Ády Hurycha Láska a bolest
s podtitulem Tam u nebeských bran.

Druhý návrh
trasování R35 
vystaven
k připomínkám
Druhý návrh Územního plánu velkého územního
celku Pardubického kraje je vystaven k nahlédnutí
do 14. září na těchto místech:
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strate-
gického rozvoje kraje, oddělení územního pláno-
vání, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,
v kancelářích č. dv. 303, 304, 310 (budova ÚZSVM)
- Městský úřad v České Třebové, odbor rozvoje
města a investic, Staré náměstí 78, 560 02 Česká
Třebová, v kancelářích č. dv. 370, 360 
- Dálkový přístup na internetové adrese www.pardu-
bickykraj.cz/article.asp?thema=2980&item=37353
Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou do-
tčena veřejně prospěšnými stavbami, vymezenými
v projednávaném návrhu, mohou podat námitky
nebo nesouhlas s vyřízením svých námitek poda-
ných ke konceptu řešení do 15 dnů ode dne po-
sledního vystavení. 
Stanoviska, připomínky, případně námitky se zasí-
lají na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor strategického rozvoje kraje, Komenského
nám. 125, 532 11 Pardubice. 
Současně žádáme o zaslání stanovisek, připomí-
nek a námitek i v elektronické formě na adresu:
bohumil.burdych@pardubickykraj.cz.
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V Českomoravském pomezí se vytváří  databáze
projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu 

V rámci přípravy dokumentů určujících pravidla
čerpání dotací z prostředků Evropské unie na roz-
voj cestovního ruchu pro období 2007 – 2013
vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České re-
publiky soutěž na Zpracování pilotního projektu
na posouzení proveditelnosti budování destinací
cestovního ruchu v návaznosti na oblast podpory
Integrovaného operačního programu – oblast
venkovské turistiky. 
Na základě výběrového řízení provedeného MMR
v průběhu měsíce července 2006 byl vybrán
zpracovatel pilotního projektu v oblasti venkov-
ské turistiky – společnost Eurovision, s.r.o. z Brna
- i pilotní destinace, kde se budou posuzovat mož-
nosti podpory rozvoje cestovního ruchu v oblasti
venkovské turistiky. Touto pilotní destinací byla
zvolena oblast Českomoravského pomezí zahrnu-
jící okolí měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polič-
ka a Svitavy včetně jejich okolí s případnými
vazbami na sousední regiony.
Hlavním výstupem celého projektu bude návrh
podmínek a hodnotících kritérií, které budou
sloužit jako vodítko při přípravě finálního znění
podmínek pro rozhodování o přidělení dotačních
prostředků na rozvoj cestovního ruchu z chysta-
ného Integrovaného operačního programu.
Dotace z tohoto programu budou zaměřeny vedle
jiných aktivit i na podporu rozvoje cestovního
ruchu s nadregionálním významem. V této sou-
vislosti by zástupci Litomyšle, Moravské Třebové,

Mladá Smetanova Litomyšl 2006
Mladá Smetanova Litomyšl je
hlavním festivalem Hudební
mládeže. Tři dny plné hudby,
divadla a tance můžete zažít
každý rok třetí víkend v září. Od
pátku do neděle se budete pot-
kávat v romantickém městě Li-
tomyšl na nejrůznějších kultur-
ních akcích s dalšími třemi
stovkami účastníků tohoto fes-
tivalu. Stará pravda říká, že kdo

nezažil Litomyšl, nepoznal Hudební mládež. Sobotní
Jiřinkový ples, tradičně v retrostylu 20. - 30. let mi-
nulého století, je toho důkazem a také oblíbeným
místem všech setkání přátel z Hudební mládeže.
Festival Mladá Smetanova Litomyšl již patří vedle
"velké" Smetanovy Litomyšle k hlavním kulturním
akcím tohoto města. Velkou oblibu si získal zvláště
mezi mladými lidmi - nadšenci. Většinou členové
Hudební mládeže, se sem pravidelně sjíždějí z celé

Lánská hučka
počtrnácté
Na štafetový běh na 1 km a 24 hodin pro všechny
běžce bez rozdílu věku i výkonnosti vás zve skaut-
ské středisko Litomyšl.
- Rekord počtu účastníků loni málem padnul,
pomůžete nám letos? - Klub věrných běžců se roz-
růstá, nemáte již také odběhnutých 5 huček? -
Běžec na telefonu letos poběží v zemi malé mořské
víly. - Noční trať, to je výzva! Jen praví drsňáci si ne-
nechají ujít východ slunce s hučkou v ruce. - Nej-
nižší počet uběhnutých kilometrů se po minulém
ročníku už nesmí opakovat! - Hned po doběhnutí o-
pět pokračujeme parahučkou, tentokrát na koleč-
kách. - Sbíráte památeční lístečky? Nebo razítka?
A hučkovské zpravodaje? - Najdete se i po čtrnácti
letech na fotkách v hučkovském archivu? A poznají
vás na nich vaše současné lásky (děti, vnoučata)?
29. - 30. září od 16.00 do 16.00 hodin na fotbalo-
vém hřišti na Lánech

Sloup míru v zahradě zámku 
v Nových Hradech

Na zámku v Nových Hradech byl v úterý 29. srpna
vedle zahradního altánu v blízkosti přírodního amfi-
teátru postaven sloup míru. Tyto sloupy se staví od
roku 1955. Zakladatelem je pan Masahisa Goi (1916 -
1980). Na celém světě je jich už více než 200 tisíc a ú-
středním logem je prosba: May Peace Prevail on Earth.
Jedná se nejen o symboly míru, ale taktéž o symbol
snahy o vzájemné soužití v harmonii. V České republi-
ce byly v minulosti sloupy míru postaveny v Královské
zahradě na Pražském hradě a taktéž v Botanické
zahradě v Tróji v části Japonské zahrady. V týdnu
od 28. srpna byly postaveny kromě zámku v Nových
Hradech také v Praze 4 - Michli, Terezíně, Lidicích
a Českých Lhoticích.                                                     -red-

Hledám recepční
požadavky: angličtina
Informace na čísle 602 168 458

republiky. Do Litomyšle je táhne také neopakovatelná
atmosféra města, které je po rozsáhlé rekonstrukci
Klášterních zahrad ještě krásnější a kromě festivalu
samotného nabízí i další doprovodné akce - návštěvu
starodávného jarmarku na náměstí a prohlídku zám-
ku a rodného bytu Bedřicha Smetany. 

Kolaudace biocentra
Višňáry pozastavena 
Již v minulé Lilii jsme vás krátce informovali o problé-
mu, který vznikl při červencovém kolaudačním řízení
rybníku Višňáry. Majitel sousední nemovitosti nahlá-
sil při zahájení řízení potíže se spodní vodou, která se
mu objevila po jarním tání ve sklepě. Z tohoto důvodu
byla kolaudace pozastaven a byly zahájeny kroky kte-
ré by měly objasnit, zda příčinou asi deseti centimetrů
vody ve sklepě pana Pince je chyba ve výstavbě rybní-
ku. První jednoduchá měření daný problém zatím ne-
objasnila. Městem oslovený hydrolog proto doporučil
současná měření rozšířit. Při opětovném napuštění
rybníka budou provedeny dva vrty na trase možného
ovlivnění nemovitosti. V domě zároveň dojde k vyčer-
pání vody ve sklepních prostorech a důkladnému sle-
dování stavu vody ve sklepě při napouštění rybníku.
Město se k celému problému staví čelem. „Pokud se
skutečně prokáže, že nádrž je příčinou problémů, za-
jistíme nápravu. Zajistíme a zaplatíme, aby voda dál
do domu neprosakovala“, slibuje starosta Jan Jane-
ček. Podle vyjádření majitele nemovitosti pana Pince
nebyla novinářům poskytnuta žádná informace o tom,
že nemovitost je neobyvatelná. Děti prý spí ve stanu
každé prázdniny a tato skutečnost nemá žádnou sou-
vislost s vodou, která se objevila ve sklepě domu.
„Žádnou žádost o poskytnutí náhradního ubytování
na radnici neevidujeme,“ říká vedoucí odboru místní-
ho hospodářství Pavel Jiráň a pokračuje: „Pokud by se
však taková potřeba objevila, jsme ji samozřejmě při-
praveni řešit“.                                    Michaela Severová

Poličky a Svitav ve spolupráci se zpracovatelem
projektu – společností Eurovision, s.r.o. - rádi
touto cestou požádali všechny relevantní subjek-
ty připravující projekty v oblasti rozvoje cestovní-
ho ruchu v lokalitě Českomoravského pomezí
o spolupráci, která by se týkala sběru informací
o těchto připravovaných záměrech.
Jedná se o poskytnutí stručných informací o chy-
staném projektu v oblasti cestovního ruchu v dané
lokalitě. Tyto informace budou využity jako pod-
klad pro zpracování analýzy oblasti Českomorav-
ské pomezí a pro stanovení orientačního rozsahu
potřeby investic do rozvoje cestovního ruchu v této
lokalitě.
Detailně zpracovaný popis připravovaných aktivit
na podporu rozvoje cestovního ruchu může zvýšit
šance při rozhodování o přidělení dotace na kon-
krétní projekty.
Poskytnutí podkladů o připravovaných projektech
nezavazuje k jejich budoucí realizaci, zároveň
ale ani nezaručuje poskytnutí dotace v budoucím
období. Tyto podklady budou použity pouze pro
účely zpracování tohoto projektu a nebudou po-
skytnuty třetím osobám. V případě zájmu o spolu-
práci v oblasti poskytnutí podkladů nebo jakých-
koliv dotazů týkajících se projektu se prosím obra-
cejte přímo na zpracovatele projektu, společnost
Eurovision, s.r.o. - Eurovision, s.r.o., Mgr. Tomáš
Kučera, Ing. Miroslav Čapka, Husova 6, 602 00
Brno. Tel: 543 235 710, Fax: 543 235 709.
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Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v září 2006

Nové knižní tituly v Městské knihovně
Eric Lambert - Dlouhá bílá noc, Ota Ulč - Klokánie
a obtížné sousedství, Hannah Howell - Rytíř z Vyso-
činy, Isabel Allende - Eva Luna, Tom Clancy - Odra-
zový můstek, John Connolly - Černý anděl, Jodaso-
vá - Horňanová - Blechy v kožichu, John King -
Anglie hraje venku, Jan Skácel - Překrásná je nepo-
třeba nářku, David Žák - Axe Africa, David Yeadon -
Čtvero ročních období v Basilicate, G.P. Pelecanos -
Drsné město, Francine Pascal - Neohrožená 6., John

Harvey - Stojaté vody, David Šťáhlavský - Německo
mezi řády, Cyril Hádek - Konec Přemyslovců v Če-
chách, Kateřina Korbařová - Putování plné háda-
nek, Marcela Nováková - Skanzeny v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, John Gray - Kacířství, Iveta
Toušlová - Toulavá kamera, Karel Srdečný - Energe-
ticky soběstačný dům, Kartar Diamond - Feng -
šuej pro skeptiky, Vít Ryšánek - Soutoky řek na úze-
mí Čech, Moravy a Slezska, Gareth - Vědomé sny.

100 let - 1. září 1906 se narodil v Desné u Litomyšle
Stanislav Ropek, soudce v Litomyšli a Pardubicích.
Popraven 10. června 1942 v Pardubicích. V Litomyšli
byla po válce soudní ulice pojmenována jeho jménem.
75 let - 1. září 1931 v Litomyšli zemřel Antonín Miko-
lášek, pedagog, spisovatel.
55 let - 5. září 1951 zemřela Božena Jirásková, ma-
lířka, dcera Aloise Jiráska, narozena v Litomyšli,
pohřbena na Vyšehradě.
85 let - 5. září 1921 se v Praze narodil Bohuslav Fia-
la, student gymnázia, učitel v Šumperku, autor slov
písně Litomyšl - město snů.
120 let - 7. září 1886 se narodil Bohuslav Paďour,
učitel a ředitel škol ve Sloupnici, Litomyšli i v Cerekvi-
ci nad Loučnou. Člen i činovník Sokola, Vlastimilu,
Sboru českých učitelů a dalších organizací.
65 let - 13. září 1941 zemřel v Litomyšli Bernard
Beniš, učitel a ředitel v Dolním Újezdu, vlastivědný
pracovník, člen mnoha organizací, činovník Sokola,
Hospodářského spolku a dalších. Autor třídílného pa-
mátníku Hospodářského společenstva okresu Litomyšl.
100 let - 16. září 1906 se v Litomyšli narodila Marie
Vrbická, dámská krejčová, dlouholetá vedoucí doro-
stenek Sokola.
20 let - 16. září 1986 zemřel v Praze Karel Svolinský,
malíř, ilustrátor. Pro Smetanovu Litomyšl vytvořil zá-
hlaví plakátu, který se používal několik roků.
50 let - 19. září 1956 zemřel v Praze Albert Pražák,
univerzitní profesor, spisovatel, četný návštěvník
Litomyšle, předseda Revoluční národní rady v r. 1945.
Autor mnoha článků o Litomyšli v časopisech, knížky
J. Neruda v Litomyšli.
110 let - 20. září 1896 se narodila Marie Kuželová,
matka Josefa a Ludmily Kuželových. Zemřela v roce
1942 v Osvětimi. Její děti byly také popraveny.
110 let - 26. září 1896 se v Kladně narodil Svatopluk
Klír, grafik, ilustrátor, navrhovatel uměleckých vazeb
knih, profesor na gymnáziu v Litomyšli.
65 let - 30. září 1941 byl popraven Václav Holý, rada
cenového úřadu v Praze, bydlel v Litomyšli, kde byl
jeho otec před II. světovou válkou ředitelem chlapec-
ké školy.                        Připravuje Miroslav Sobotka

Jsme v naší práci úspěšné?
Co je měřítkem činnosti knihovny? Počet vypůjčených
knih, počet čtenářů, počet hodin, kdy je knihovna
k dispozici čtenářům a návštěvníkům, anebo množ-
ství akcí, které pořádají knihovny navíc nad rámec své
hlavní činnosti? Asi se shodneme, že všechny výše
uvedené informace mohou zasvěcenému o knihovně
hodně prozradit.
Ale pro jednotlivce je podstatné i to, kolik má knihov-
na k dispozici studijních míst anebo počítačů s připo-
jením k internetu. A rovněž tak, kolik peněz knihov-
na dostává od svého zřizovatele na nákup knih a ča-
sopisů, protože to se promít-
ne v nákupu nových titulů,
o které bývá zpravidla nej-
větší zájem. A konečně práci
knihovny ovlivňuje i perso-
nál, jeho odborné znalosti,
ochota a vstřícnost. Však to
jistě každý zná na vlastní
kůži a chodí na nákup k té
ochotné a usměvavé proda-
vačce...
Národní knihovna ČR občas
provádí průzkum činnosti
a následné porovnání čin-
nosti knihoven, působících
v podobných a srovnatelných podmínkách. Naše lito-
myšlská knihovna byla do jednoho takového průzku-
mu zařazena a nám to nedá, abychom se trochu
„nepochlubily“ naším úspěchem a nepostěžovaly si
na to, jak jiné knihovny mají „ruku páně“ více otevře-
nou... Ostatně posuďte sami.
Průzkum sledoval 5 vybraných knihoven, které se
nacházejí v městech se srovnatelným počtem
obyvatel. Naše knihovna měla největší knižní fond,
což je sice výhodné pro čtenáře, ale klade to
zvýšené nároky na čas knihovnic (například při
vyhledávání knih ve skladech, aktualizaci a revizi
fondu aj.) a také na úložný prostor. Nejlepší jsme byly
i v počtu čtenářů, kterých máme víc než 3 tisíce.

Pokud bychom všechny čtenáře považovali za
obyvatele Litomyšle, pak by do naší knihovny
docházela téměř celá třetina obyvatel! S tím souvisí
i fakt, že na 1 pracovnici naší knihovny připadá 442
čtenářů. Také máme největší počet dětských
čtenářů - 930. Takových výsledků nedosáhla ani
přibližně žádná ze sledovaných knihoven.
Na špici jsme i v návštěvnosti knihovny. Na 1 pra-
covní úvazek připadá ročně téměř 6 495 návštěvníků!
Knihovnu, která se umístila za námi na druhém místě,
navštívilo za rok o víc než 14 tisíc osob méně.

Těší nás, že jsme první
i v počtu knih, které jsme
vypůjčily dětem - bylo to
téměř 37 tisíc knih. Naši čte-
náři si také vypůjčili nejvíc
časopisů za rok. Bylo to té-
měř 34 tisíc časopisů.
Litomyšlská veřejnost nemá
důvod stěžovat si na do-
stupnost naší knihovny.
Jsme jim k dispozici 38 ho-
din v týdnu, což byl výrazně
nejvyšší počet hodin pro
čtenáře a návštěvníky.
Máme také největší počet

PC s internetem, které jsou k dispozici čtenářům.
A na závěr několik ukazatelů, kde jsme naopak po-
slední nebo téměř poslední:
výdaje /investiční a neinvestiční/ na 1 čtenáře, 
výdaje na 1 návštěvníka 
výdaje na 1 výpůjčku
Náš zřizovatel by nás ale měl pochválit, protože máme
druhé nejnižší náklady na nákup knižního fondu
(snažíme se šetřit a nakupujeme v antikvariátu a vyu-
žíváme všech možných slev, knižních veletrhů a vý-
prodejů knih).
Tak jaké hodnocení bychom dostali od vás, našich
čtenářů a návštěvníků?                       

Jana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny

V rámci prevence v oblasti provozu na pozemních
komunikacích a Týdne mobility v Litomyšli připravil
odbor dopravy Městského úřadu Litomyšl na pátek
22. září od 16.30 hodin besedu v litomyšlském kině
SOKOL se zaměřením na pravidla silničního provozu,
především na změny od platnosti bodového hodnoce-
ní řidičů motorových vozidel. Tato akce je pro účast-
níky bezplatná a je určená nejen pro řidiče amatéry,
kteří neměli možnost se změnami pravidel silničního
provozu se seznámit, ale i pro ostatní, kteří si chtějí
svoje znalosti v této oblasti osvěžit a prohloubit.
Se zákonem číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách některých zákonů
(pravidla silničního provozu) vás seznámí a případné
dotazy zodpoví JUDr. Jiří Konečný, pracovník
ÚAMK a.s. Praha.

Nejen pro řidiče
seniory

Trampské dozvuky
v Budislavi
V sobotu 9. září se v kulturním domě Krčma
v Budislavi konají Trampské dozvuky. Od 18 hodin
budou hrát postupně Ahasweři, Caramba a SED
z České Třebové. Akci pořádá Budislavský klub žen
a Obec Budislav. Vstupné činí 50 korun.
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Poslední měsíce po volbách jsme svědky neschopnosti
ustavit funkční vládu. Současný duch doby podporu-
je v lidech touhu po úspěchu, potřebu vyniknout, zví-
tězit ve sporech, v konkurenci. Kdo není úspěšný, je
považován za outsidera, za zbytečného. Na takovou
situaci reagují lidé buď apatií a rezignací, nebo
vzpourou proti všem.
Nahlédneme-li do soukromí mnoha rodin a většiny
pracovišť, setkáváme se často s napětím a konflikty.
Lidé jsou přesvědčeni, že zvítězit nebo vyniknout je
možné jen tehdy, když ty druhé předstihneme nebo
porazíme. Odborně se tomu říká strategie win - loose,
tj. výhra - prohra. Vyhrávám jen tehdy, když druhý
prohraje. Avšak jádrem takového stylu jednání je

mylná představa. Je prokázáno, že ti, kteří se naučí
postupovat podle strategie win - win, tj. výhra - výhra,
jsou úspěšní, a přitom neberou šanci těm druhým.
Jsem vítězem, ale dopřávám i druhým zážitek vítěz-
ství. V rodinách, kde se tato strategie uplatňuje, je
radost pobývat.
Škola bohužel nerozvíjí dovednosti, které by lidem
napomohly objevit, kde jsou jejich silné stránky a už
vůbec nerozvíjí styly jednání k dosahování pozitiv-
ních výsledků v sociálním styku. Získávání takových
pro život potřebných dovedností a jednání je spíše zá-
ležitostí dobrého vedení v rodině. Ale takových pro-
spěšných vzorů je v našem okolí málo. Proto přibývá
lidí, kteří své pracovní či sociální problémy řeší silou

Během léta jsme vytvořili webové stránky, na kte-
rých se dozvíte vše, co chcete vědět o činnosti
Charity Litomyšl. Na adrese www.lidovy-dum.cz
najdete informace o Lidovém domě a můžete se zá-
roveň podívat i na další střediska Charity, tedy na
Domácí péči, Respitní péči, Půjčovnu rehabilitač-

a bojem ve stylu kdo s koho. Když psychologové zkou-
mají, na jakých povahových vlastnostech závisí, vší-
mají si morální vyspělosti, temperamentu, ale i jiných
charakteristik osobnosti, jako věcnost proti sebe-
střednosti, měkkost proti tvrdosti, tolerance proti
neschopnosti snášet odlišnost, neurčitost a nejasnost.
Vážnou překážkou dorozumění je potřeba „kontrolo-
vat situaci“. Sebestředný člověk - německá psycholo-
gie užívá obratu Ichhaftigemensch - je příliš zaujatý
sám sebou. Někdy jej pohlcuje zabývání se tím, jak jej
druzí nechápou, někdy se také oddává iluzi o své vý-
jimečnosti a dokonalosti. Nemá ve své mysli prostor
pro druhé. Druzí jsou mu jen k tomu, aby mu byli
k dispozici, aby si na nich případně mohl hojit svou
nespokojenost nebo si potvrzovat, že je lepší než oni.
Věcný člověk se zaměřuje na řešení problémů, respek-
tuje podmínky situace, bere ohled na druhé, na jejich
možnosti a na to, jak vnímají situaci. S věcnými lidmi
se lze snadněji dohodnout, jsou ochotni k řešením,
která vyžadují, aby obě strany sporu slevily ze svých
původních stanovisek. Někteří sebestřední si na-
mlouvají, že jsou asertivní (schopní se vcítit), že jim
jde o to hájit jen své oprávněné požadavky.
Tvrdý člověk je necitlivý k druhým, je panovačný a od-
mítavý k potřebám druhých a k jejich odlišnosti.
Vážnou překážkou dorozumění a zdrojem napětí v me-
zilidských vztazích je netolerance. lidé s touto vlast-
ností se uzavírají druhým a jsou podezřívaví. tole-
rantní člověk je smířlivý. Ale nezaměňujme toleranci
s lhostejností. Tolerantní člověk zlo nepřehlíží, ani
nerozmnožuje dalším zlem.
Tato úvaha sice vychází ze současné politické krize
v zemi, ale může i nám lidem mimo politiku prospět.
Rozvíjením psychické kultury osobnosti směřujeme
k oslabení uvedených negativních vlastností a podpo-
rujeme utváření jejich kladných protějšků. Podstatné
je umění naslouchat a vést konstruktivní dialog.           

František Beneš, Použito myšlenek 
prof. Vladimíra Smékala  - O lidské povaze

O psychické kultuře osobnosti

ADRA ve spolupráci s Městem Litomyšl pořádala v ne-
děli 3. září odpoledne v zámeckém areálu v Litomyšli
zábavné soutěže a hry o ceny pro děti do 15 let. V zá-
meckém divadélku byla uvedena loutková pohádka
O Smolíčkovi. Veškeré vybrané vstupné bude prostřed-
nictvím Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
dětem věnováno postiženým dětem z Litomyšle. -red-

O Smolíčkovi

Effatha již počtvrté v Litomyšli
Pěvecké sbory Effatha (dětský a mládežnický) se již
počtvrté sjely na desetidenní kurz sborového zpěvu
do Litomyšle. Za celých 15 let naší existence se nám
ještě nikde nelíbilo tolik jako právě v Litomyšli. Per-
sonál Domova mládeže SPgŠ nám vycházel všemožně
vstříc a s místní katolickou farností máme již čtyři ro-
ky výborné vztahy. Kurz zakončilo veřejné vystoupení
v Kostele Povýšení sv. Kříže nazvané Chval svého Pá-
na písní, což si myslím lze považovat také za motto
celého kurzu. Během celých deseti dnů jsme si užili
krásné prostředí Klášterních zahrad, sportovního are-
álu „intru“, ale také zažili Boží přítomnost a společné
chvíle při ztišení nad Biblí nebo při zpěvu k jeho
chvále.              Za zpěváky i vedoucí   Dalimil Petrilák

ních pomůcek, Šatník i vyúčtování Tříkrálové
sbírky. Zároveň s novými stránkami jsme získali také
nové adresy e- mailové pošty:
Můžete nás kontaktovat na těchto adresách:
lidovydum@lit.cz nebo charita@lit.cz

Lidový dům

Problematika výchovy dětí lidi zajímá
S obrovským zájmem se setkala nabídka cyklu před-
nášek primářky Rehabilitačního centra Hamzovy
odborné léčebny Luže - Košumberk a autorky knihy
„Jak žít a nezbláznit se“ PhDr. Lidmily Pekařové, kte-
rý pro zájemce z řad pedagogů i rodičů připravil odbor
školství, sportu a volného času litomyšlské radnice.
Seminář nese název Základní problémy při výchově
a vzdělávání dětí ve věku 7 - 15 let a první přednáška
se uskutečnila v úterý 29. srpna v Zámeckém pivova-
ru v Litomyšli. Bude se týkat základních problémů při
výchově a vzdělávání ve věku od 7 do 15 let se zamě-
řením na pubertu. Zúčastnilo se jí bezmála 130 lidí
z celého regionu.
Zdá se, že témata, jako například „Škola nemusí
být otrava, ale radost, Co musí vědět rodiče školáka,
který bude selhávat ve škole?, Jak pozná učitel vaše
dítě a jaká má být ve škole nálada všech?, Jak naučit
dítě, aby mělo rádo druhé lidi?, Kdy a jak vychovat
zdravou sexualitu?, Jak to doma udělat, aby se dítě
rádo učilo?, Co má umět začínající školák, aby se mu
dobře žilo?, Jak poznat dětskou úzkost a co s tím?,
Kapesné a kasička s penězi, rozdíly a užívání peněz?
či Dětský pokoj - co se změní nástupem do školy?,
veřejnost zajímají. Svoji roli sehrála určitě i skuteč-
nost, že seminář je poskytován zdarma, neboť
veškeré náklady jsou hrazeny z Fondíku. Kniha Jak
žít a nezbláznit se, která právě vyšla, bude k dostání

Lidový dům pořádá
pro dívky a chlapce

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ
KURZ PRO MLÁDEŽ

každou sobotu v 17 hodin 
od 30. 9. 2006 - cena 980,- Kč

11 lekcí vč. 3 prodloužených 
a věneček 

Pobavite se a naučíte se
tancovat už před plesovou 

sezonou!
Přihlášky do 25. 9. 2006

v kanceláři LD,
tel. 461 619 183, 731 460 663

www.lidovy-dum.cz, 
lidovydum@lit.cz

na semináři. Populárně psaná publikace je věnována
psychologii dítěte od předškolního věku do dospělos-
ti a obsahuje i praktické návody.
Další plánované semináře s dr. L. Pekařovou: 
15. února 2007 - Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3 -
7 let (Zámecký pivovar 16 - 19 hodin)
21. února - Dítě na cestě ke zločinu - drzé dítě - agre-
sivita (13 - 17 hodin) 
16. května - Tresty a odměny, sociální a citové týrání
dětí (13 - 17 hodin).
Zájemci o semináře se mohou hlásit Mgr. Miladě Kadi-
dlové, vedoucí odboru školství, sportu a volného času
na tel. č.: 775 653 322. -red-

Informace o Lidovém domě
a Charitě nově i na internetu
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Oborové příručky radí podnikatelům
ve všech oblastech

Hospodářská komora nabízí prostřednictvím
InMP podnikatelům pomoc při rozvoji jejich
firmy. Na Informačních místech pro
podnikatele je pro malé a střední podnikatele
připraveno ve spolupráci s oborovými
informačními místy (bývalá živnostenská
společenstva) na 300 oborových příruček
z různých oblastí podnikání, které postihují
aktuální zákonné předpisy pro provozování dané
živnosti, informují o nových trendech v oboru
a rozkrývají obsah živnosti srovnáním praxe s pojetím
popsaným v živnostenském zákonu. Příručky jsou
vhodné jak pro začínající podnikatele vstupující na
trh, kterým poradí, jak si založit svoji živnost, tak
i pro zavedené podnikatele, kteří si mohou ověřit, zda

ve svém oboru správně aplikují legislativu
a požadavky podnikání v praxi. Trvale je ve
velké oblibě příručka „Zákon o inspekci
práce“, u které dochází průběžně
k aktualizaci s novými právními předpisy
a lze ji využít ve všech oborech podnikání.
Příručky si lze vyžádat na jednotlivých
Informačních místech pro podnikatele

a příručky jsou žadatelům zdarma zasílány
elektronickou poštou. 

Informační místo pro podnikatele ve Svitavách, Kijev-
ská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.: 461 568 239, fax:
461 568 240, e-mail: RMSvitavy@inmp.cz, www.ohk-
svitavy.cz 

Počátky automobilismu a konec 
podnikání v Litomyšli - II.

Část u nás vyrobených aut
byla prodávána i v zahra-
ničí. Autem značky Tatra
měl prý jezdit na první
předvolební schůze i Adolf Hitler. Za deset let po válce
došlo ke snížení poptávky po autech, protože dovoz
levných zemědělských výrobků z Dánska a Holandska
nutil naše hospodáře prodávat pod výrobní cenou a o-
mezovat investice. Za vepřové maso dostávali sotva
polovinu toho, co dříve, a tak tato krize postihla i řez-
níky a také Metyšovu firmu. Její majitel se navíc právě
tehdy kvůli různým kulturním aktivitám podnikání
příliš nevěnoval, a to vše přivedlo firmu v roce 1928
k bankrotu. Pak se B. Metyš, syn kočárníka B. Metyše,
podruhé oženil s dcerou Viktora Lenocha, který vlast-
nil opravnu zemědělských strojů. Vedle toho vyráběl
mlátičky, šrotovníky a řezačky na píci a slámu. Lité vý-
robky mu dodávala slévárna šedé litiny Reinberg a No-
vák z Vysokého Mýta. Kuličková ložiska, která se teh-
dy u nás nevyráběla, dovážel ze Švédska od firmy SKF
a jiných firem. Dále Lenoch prodával i stroje od jiných
výrobců: potahové samovazy od firmy Knotek Jičín,
sečky od světově proslulého českého výrobce Melicha-
ra a další stroje od firmy Wichtrle Kovařík. Sám pozdě-
ji pomohl B. Metyšovi otevřít opravnu karoserií
u sokolovny. Zde se prováděly opravy havarovaných
karoserií a pak i karosování autobusů na podvozku
Chevrolet pro tehdy začínající nepravidelnou dopravu
osob i stavba kluzáku a větroně.
Za protektorátu bylo místo tržního zavedeno tzv. ří-
zené hospodářství. K němu patřily povinné dodávky
zemědělských produktů, lístky na potraviny zavede-
né 1. října 1939, lístky na šaty, povolená míra zisku
a kontrola výroby policií. Dále bylo nařízeno povinné
zatemnění, zákaz zábav a prodávání alkoholu, jízda
vpravo a zavedeny byly příděly na benzín atd. Ty se
postupně snižovaly až zanikly úplně. Kdo potřeboval
jezdit autem a měl větší obsah motoru, musel si kou-
pit generátor například od firmy Janka a přestavět
auto na dřevoplyn. Ten vznikal při spalování dřeva za
nedostatečného přístupu vzduchu. Před jízdou se
generátor musel nejprve uvést do činnosti, na což
bylo potřeba víc než půl hodiny. Aby šlo dřevoplyn

spalovat v motoru, musel
být odfrézováním hlav
změněn kompresní po-
měr. Motor na dřevoplyn

měl jen čtvrtinový výkon, obtížně se startoval a za-
nášel dehtem. Do Prahy pak jelo takové auto až šest
hodin a spotřebovalo dva až tři pytle bukových špa-
líků. Při jedné takové cestě nákladním autem 1,5 t
obsuha omylem vysypala do násypky generátoru ,
kde se dřevo sušilo, pytel kartáčů z nákladu a řidič se
pak velice podivoval, jak se zlepšil výkon motoru. Na
dřevoplyn pak byly přestvovány i tanky pro výcvik
tanktistů a traktory, které se k nám začaly dovážet
z Německa. Zatímco za republiky se objevovaly větši-
nou jen traktory Škoda se startováním na benzin
a provozem na petrolej, nyní se dovážely německé
traktory Fahr, Deutz 11 a 22 HP a Kramer. Přestavba
jejich dieselových motorů na dřevoplyn už byla složi-
tější, a tak se na tento druh paliva uzpůsobovaly na-
příklad traktory Fahr 30 HP už ve výrobě. Jeden
z nich byl i v Pernštejně. Zajíavou konstrukci měl
Lanz Buldog. To byl traktor se žárovou hlavou, ve
které se dalo zplynovat i velmi nekvalitní palivo.
Před jízdou však bylo nutno žárovou hlavu rozehřát
letlampou do červena. Při delší jízdě pod kopec hla-
va vychladla a motor se přetočil. Traktor pak náhle
začal couvat proti kopci. Na dřevoplyn byly přestavo-
vány i dieselovy motory v nákladních autech, podob-
ně jako švýcarské motory Sauer. Ty se startovaly na
naftu a pak se do sání pustil dřevoplyn a do trysek
jen minimum nafty. Takový motor měl v nákladním
autě 6 t i jeden sloupenský podnikatel. Na dřevoplyn
byl podobným způsobem přestavěn v Blažkově zá-
mečnictví i 3 t Ford a Chevrolet pana dopravce Sejko-
ry a Kmoška. Zde se pro armádu přestavovala na dře-
voplyn i generálkovala nákladní auta různých zna-
ček, hlavně Peugeot a Berliet. Jeden z typů této
značky měl prodlouženou korbu, aby mohl převážet
rakety V 1. Protože byl nedostatek i jiných kvalitních
surovin, objevily se různé náhražky, místo kožených
bot se nosily dřeváky, tkaly se látky z kopřiv a z me-
lasy se vyráběl umělý med. 

Připravuje Milan Staněk

Litomyšlští policisté zadrželi 7. července kolem
jedné hodiny ranní teprve čtrnáctiletého chlapce
z Litomyšle. Chlapec předtím z bytu rodičů odnesl
klíče od vozidla, které bylo zaparkováno v centru
města a chtěl se bez souhlasu dospělých sám au-

tem projet. Ve městě byl spatřen policejní hlídkou.
Poté, co se neúspěšně pokusil policistům ujet, byl
zadržen i s vozidlem v poli za Litomyšlí. Na vozidle
nebyla způsobena žádná škoda. Vzhledem k nízké-
mu věku nebude chlapec trestně stíhán.         -red-

Dítě za volantem ujíždělo policistům

Oprava střechy
městské sportovní
haly by mohla začít
na konci září

Setkání pro pomoc
při alergiích a astmatu
AABC - Centrum pro astma a alergii Litomyšl, volné
sdružení občanů s onemocněními dýchacích cest a a-
lergiemipořádají ve středu 11. října od 16.30 hodin
v zasedací místnosti v Monobloku, ve  3. patře schůzku
na téma Infekce dýchacího systému, alergie a astma
Rehabilitace při astmatu. 
Bližší údaje získáte u sester Marie Dolečkové a Marce-
ly Jílkové - oddělení pro klinickou imunologii a aler-
gologii Nemocnice Litomyšl. Tel.: 461 655 253.

Stavba Městské sportovní haly z roku 1998, která
reprezentuje moderní architekturu, dělá litomyšlským
radním hluboké vrásky na čele. V únoru letošního roku
byly při kontrolách objeveny trhliny ve střešních nos-
nících. Jedenáctkrát se zástupci města sešli v širším
grémiu s poradci v oboru statiky, generálním dodava-
telem PLS a generálním projektantem Architektonic-
kou kanceláří Burian - Křivinka a firmou Škorpil -
subdodavatelem poškozených vazníků. „Jedná se
o atypickou stavbu, jejíž oprava vyžaduje náročné
a složité řešení, které by na jedné straně co nejméně
poškodilo stávající subjekt z hlediska architektonic-
kého a technického a na druhé straně to bylo řešení
trvalého charakteru s dostatečnou statickou rezer-
vou”, říká starosta Jan Janeček. V současné době
odbor investic a rozvoje města převzal projekt pro sta-
vební povolení posouzený týmem statiků a rada města
odsouhlasila vypsání výběrového řízení. 
Nákladná oprava se stala velkým problémem i v otáz-
ce dohody o míře zavinění mezi generálním projek-
tantem, generálním dodavatelem a Městem Litomyšl. 
Celkový náklad opravy se dle zpracované projektové
dokumentace bude pohybovat kolem deseti milionů
korun. Samozřejmě konečná částka bude dána nabíd-
kovou cenou na základě výběrového řízení dodavatel-
ské firmy. O míře zodpovědnosti za desetimilionovou
opravu tak musí rozhodnout nezávislý subjekt -
v tomto případě soud. „Je to krajní řešení, ke kterému
jsme museli přistoupit. Bohužel se jedná o velkou
částku finančních prostředků”, vysvětluje důvod ža-
loby starosta města Jan Janeček.                             -eh-
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Věneband zahraje
v Praze
Rodinná litomyšlská skupina Věneband vystoupila
2. srpna v parku u Smetanova domu na „Hudební
středě“. Její pozvání přijala vůdčí osobnost uznávané
pražské skupiny Majerovy brzdové tabulky - Petr Lin-
hart. 
Ten na úvod večera zahrál několik vlastních skladeb,
v posledních dvou z nich ho hrou na housle a zpěvem
doprovodila Jana Věnečková. Petr Linhart počátkem
osmdesátých let působil v kapele Čp.8, kde po boku
Járy Ježka (prasynovce Jaroslava Ježka) prožil tři
pěkné hudební roky. Kapelu Majerovy brzdové tabul-
ky založil Petr Linhart v roce 1986 - ta s určitými per-
sonálními změnami působí dodnes a vydala celkem
devět alb. Jejím výhradním textařem a skladatelem je
právě Petr Linhart. Věneband má ve svém repertoáru
(s vlastními drobnými aranžerskými úpravami) něko-
lik skladeb od „Majerovek“, a tím vznikla jeho vazba
s tímto hudebníkem. Po úspěšném zmíněném koncer-
tu u Smetanova domu (posluchačů se sešly více než
dvě stovky) je na místě poznamenat, že instrumentál-
ní výkony kapely Věneband se oproti loňskému vy-
stoupení opět posunuly dopředu. Na koncertě zazně-
lo několik zcela nových skladeb (jednak z dílny Jany a
také od Honzy Petráše). Nyní se Věneband (ve složení
Jana Věnečková, Iva Věnečková, Josef Věneček a Karel
Kyncl) již těší na svůj první koncert v Praze. Ten se u-
skuteční 20. října ve vinohradském klubu Rybanaru-
by. Den před tím (19. října) v témže klubu vystoupí
Jana Věnečková jako jeden z hostů Petra Linharta,
kde mezi hosty bude též Jarda Svoboda ze skupiny
Traband. I toto jistě bude pro mladou houslistku vel-
ká zkušenost.                                                               -red-

Honza Nedvěd vystoupí v Orion Areně v Litomyšli
S novým koncertním programem
přijede Jan Nedvěd v pátek 8. září
do litomyšlské Orion Areny. Od
19.30 hodin zde představí nové
a oblíbené písničky, které známe
snad úplně všichni. Jmenovat
můžeme mimo jiné Stánky, Jižní
Kříž, Podvod, Na kameni kámen,
Valčíček nebo Igelit. Po několika
letech odmlčení a problémech
s rodinou se Honza Nedvěd vrací
opět na pódia s hudebním vystou-
pením. 
Honza Nedvěd se narodil 24. září
1946 v Praze. Jan s Františkem
vyrůstali na Spořilově, ale hodně času trávili
v Lukách pod Medníkem na Sázavě. 
Podobně jako většina interpretů té doby začí-
nali s beatem. Hráli ve skupině The Three Long
Fingers a také The Preachers. Později Honza,
Franta, Gusta Blažek a Jitka Marková založili
trampskou skupinu Toronto. 

V roce 1974 umírá Gusta Blažek a Jitka
odchází z Toronta. Na jejich místo na-
stupuje Zdenka Tosková a Petr Zadina
ze skupiny Ještěři. 
Roku 1975 se konal zájezd Toronta
a Spirituálu Kvintet do Belgie. Honza,
Franta a Zdenka se stávají členy Spiri-
tuál Kvintetu. Zdenka se vdává za Jiří-
ho Tichotu ze Spirituálu Kvintet a od
té doby nosí jeho příjmení. Asi pět mi-
nut před koncertem v Lucerně se To-
ronto přejmenovalo na Brontosaury.
Pár let poté Franta odchází ze skupi-
ny. Honza Brontosaury rozpustil a hrál
u Smolařů. Přibližně po půl roce se

Brontosauři dávají v původním složení zase dohro-
mady. 
V roce 1988 odchází Honza ze Spirituálu. Zanedlouho
ho následuje i Franta. 
V roce 1991 vychází Brontosaurům LP Ptáčata. Skupi-
na vydržela až do roku 1992. Mezitím Honza vystupu-
je se svojí ženou Hankou, Vaškem Součkem a někdy

i s Wabi Daňkem. Od září 1992 hraje pouze s Fran-
tou. Vychází LP Kamínky. 
Roku 1994 se Brontosauři dávají znovu dohroma-
dy, ale pouze proto, aby nahráli nové album Za-
hrádky. 
V roce 1995 jim vychází po úspěšných Zahrád-
kách další LP Na kameni kámen. Společně s něko-
lika přáteli stačili ještě nahrát a vydat jedinečné
album Balady. V červnu 1996 slaví Honza padesá-
té narozeniny fantastickým koncertem na Stra-
hově - vychází „Vstupenka na Strahov“ (nahráno
v prosinci 1995). Koncert 21. června 1996... V říj-
nu 1996 nahrávají bratři Nedvědi zatím svůj po-
slední projekt Pasáček hvězd. Roku 1997 se Ne-
dvědi rozcházejí. 
A závěrem několik slov Honzy Nedvěda: „ Ctím
stručnost. Nejsem hudebník ani básník. Písnička
je pro mne formou rozhovoru. Tomu, kdo je o-
choten poslouchat, chci něco sdělit. A čekám, že
mi odpoví...“
Koncert se koná v pátek 8. září od 19.30 hodin
v litomyšlské Orion Areně.                               -red-

SKYLINE zahrají 22. září v Kotelně
Nejrozjetější česká taneční kapela vznikla v roce
1997 v Praze. V roce 2001 jim vyšlo první album
jménem Riders in The Store a ze Skyline se tak sta-
la jedna z vůdčích kapel taneční scény. V následu-
jících dvou letech prošla kapela personálním ze-
mětřesením a v roce 2004 se uvedla albem Urbani-
ca. Album zachycuje pokrok kapely o další kus od
taneční scény směrem k modernímu a energické-
mu „urban popu“. Urbanica vyšla netradičně i jako
příloha časopisu Ultramix a číslo s tímto CD a se
Skyline na obálce se stalo vůbec nejprodávanější
v historii časopisu. Urbanica znamenala pro kape-
lu další velký posun, singly Rhythm Hackers a Step
On The Gas se chytly v playlistech progresivních
rádií i televizních hitparádách.
Skyline vždycky byli a budou hlavně koncertní ka-

pelou. Mají za sebou stovky vystoupení a pověst di-
voké party, která by „rozjela i mrtvého“. Ostatně za
svá živá vystoupení získali i několik cen - na Dance
Awards 2004 získali ocenění za Projekt a Koncert
roku a ten samý rok vyhráli i v kategorii Dance/Hip
hop v prestižních ALMA Awards, kde jsou odborní-
ky z branže oceňována právě nejlepší živá vystou-
pení. Skyline pravidelně hrají na většině nejdůleži-
tějších tuzemských festivalů a v červenci 2005
předskakovali britským Underworld. V roce 2006
vydává kapela své třetí album, které nese název
Virginplatonicpanic. Jde jednoznačně o nejhito-
vější a nejdotaženější album skupiny, která je mo-
mentálně ve své zatím nejlepší formě.
Více na www.skylineweb.cz, ukázky na www.mys-
pace.com/skylinecz

Petr Linhart

Městská obrazárna vznikla před 80 lety
O zřízení Městské obrazárny v budově litomyšlské-
ho zámku se zasloužil tehdejší purkmistr města
MUDr. František Lašek. Slavnostně byla ve druhém
patře zámku otevřena 28. září 1926 s vystavenými
díly Julia Mařáka, Antonína Dvořáka i moderních
umělců. Na její tradici navazuje dnešní znovuotev-
řená obrazárna v prostorách této historické pa-
mátky. 

V první polovině 30. let byla Litomyšl dějištěm
velkých výstav (o Aloisi Jiráskovi, Boženě Něm-
cové, Bedřichu Smetanovi), na jejichž uspořádá-
ní se výrazně podílel zdejší rodák prof. Zdeněk
Nejedlý. 
V dnešních dnech jsou v prostorách Městské
obrazárny vystavena díla významného českého
sochaře Jiřího Seiferta. -red-
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PONDĚLÍ 15.15 - 17.30 • Keramika pro děti rodiče 
17.30 - 19.00 Angličtina pro středně pokročilé
(lektorka Hana Knedlová, tel. 604 470 655)
ÚTERÝ 9.00 - 12.00 • Šikulka - výtvarné dopoledne
pro nejmenší 
15.00 - 20.00 • Akce MC
STŘEDA 16.00 - 16.45 • Superlearningový kurz ang-
ličtiny pro děti od 4 let
(lektorka Katherine Koting, tel. 603 802 304)
17.00 - 17.45 • Superlearningový a konverzační kurz
angličtiny  pro školní děti 
(lektorka Katherine Koting, tel. 603 802 304)
18.00 - 19.30 Angličtina pro začátečníky (lektorka
Angela Radiven, tel. 605 110 479)
ČTVRTEK 9.00 - 12.00 • Malý neposeda - hrátky pro
děti i rodiče
17.30 - 19.00 • Angličtina pro mírně pokročilé
(lektorka Angela Radiven, tel. 605 110 479)
Více informací na uvedených telefonních číslech nebo
Petry Benešové, tel. 607 605 720.

Týdenní program 
Mateřského centra
od října 2006 do června 2007

Historie včelařství na Litomyšlsku - 7.
Prošli jsme, vážení čte-
náři, stručnou ukázkou
práce včelařů v našem
kraji a teď bych chtěl ješ-
tě dát několik jednoduchých rad, jak využít bohat-
ství přírody, které nám včely svojí pilností přinášejí,
i několik varování, aby se neznehodnocovalo toto
úsilí. 
Předně chci velmi doporučit nedávno vydanou
populární brožurku MUDr. Hajduškové o využití
včelích produktů pro výživu a zdraví člověka, pří-
padně i dříve vydané brožury MUDr. Brožka
a MUDr. Handla. Všichni jsou špičkoví odborníci
a jejich rady již mnohým pomohly v jejich zdravot-
ních i dietetických problémech. Často podceňujeme
možnosti nápravy zdraví pomocí včelích produktů
a výrobků z nich. Především však podceňujeme pre-
ventivní možnosti těchto potravin a preparátů. Je-
jich vřazováním do každodenního jídelníčku tělo
dostává silný impuls k aktivní obraně proti mnoha
zdravotním potížím. 
Jak tedy máme s medem zacházet? Med nepotřebu-
je žádné mimořádné zacházení. Plně postačuje
pokojová teplota a uskladnění v uzavřených skleně-
ných nádobách. Ale některé úpravy zlepšují mani-
pulaci s ním. Například
pastovaní medu. Krysta-
lizace medu je zcela při-
rozený stav. Rychlost
tuhnutí a výsledná tu-
host záleží na chemic-
kém složení medu podle
rostlin, ze kterých po-
chází. Kvalitě medu
krystalizace vůbec ne-
škodí, je to jen fyzikální
změna skupenství. Ale
spotřebitelé ji nemají rá-
di, protože se med špat-
ně nabírá a roztírá. Tomu
lze předejít jednoduchou
a neškodnou úpravou -
pastováním vytočeného medu. Med přirozeně krys-
talizovaný je tuhý proto, že jednotlivé krystaly jsou
těsně a pevně nalepené k sobě. Tomu lze předejít
na počátku krystalizace. Při pastování se ještě
měkké volné krystaly jednoduchých cukrů rozdrobí
do mikrónových velikostí a tak se znemožní jejich
pevné spojení. Vznikne tak polotekutá pasta z vel-
mi jemných krystalků, která je za pokojové teploty
trvale roztíratelná. Takto vytvořená medová pasta
ale poněkud změní barvu na smetanově bílou. Pro
někoho je taková barva medu méně přitažlivá, ale
to je jen věc zvyku, který s prvním ochutnáním na
chlebě s máslem, pro její jemnou a příjemnou chuť,
většinou mizí. Pastování medu je vůbec nejlepší
studená úprava medu, protože zcela a trvale zacho-
vává plnou kvalitu. Medu nejvíce škodí nadměrné
teplo. Například med rozmíchaný do vřelého čaje se
během chvilky znehodnotí mnohem více, než třeba
za tři roky řádného uskladnění. Často dostávám
dotaz, který med je nejlepší? Odpovídám po pravdě,
že žádný a každý. Medů je celá škála podle jejich pů-
vodu, podle barvy a každý med má poněkud jiné
vlastnosti. Pak záleží, co v něm hledáme a co nám
chutná. Světlé medy jsou aromatičtější, výraznější
chuti, ale zase více tvrdnou. Mají více biologických
látek, více se hodí pro oslabený organismus. Tmavé
medy jsou jemnější chuti, mají více minerálií, takže
se více hodí na nemoci z nachlazení, na chudokrev-
nost u dětí a podobně. Med se podle dosavadních
zvyklostí dělí na světlý (květový nebo nektarový),
tmavý (medovicový, lesní) a smíšený. Smíšený je
proto, že včely sbírají šťávy na různých rostlinách
pro sebe a vše, co jim příroda nabídne, ukládají do-
hromady. Víme však, že čím více druhů šťáv se do
medu dostane, tím je med chutnější a vyrovnanější.
Z toho plyne i velká obliba smíšených medů. 
Někdy se však člověk vystavuje zbytečným rizikům
ze své nevědomosti, například ve svém chování

ke včelám. Včely velmi
dráždí prudké pohyby, ať
celkové nebo třeba vlají-
cí vlasy a podobně. Jest-

liže kolem vás začne nápadně obletovat včela, je
nejrozumnější ji dále nedráždit. Stačí podřepnout
k zemi, sklonit hlavu mezi kolena a případně si ply-
nulým pohybem zakrýt hlavu čímkoliv, co máme po
ruce a obnažené části těla zakrýt oděvem. Včela
v naprosté většině případů několikrát oblétne a od-
letí. Jestliže se už stane a bodne vás, pak je velkou
chybou vzít ulpělé žihadlo mezi prsty a vytrhnout
jej, protože u žihadla je jedový váček a vy jej tímto
do rány celý vymáčknete jako ze stříkačky! Žihadlo
odstraňujeme zásadně okamžitým seškrábnutím
nehtem, případně rázným otřením o oděv. Oba způ-
soby jsou rovnocenné, šetrně žihadlo odstraní a do
ranky se dostane jen nepatrné množství jedu, které
většinou nemá vážnější následky. Důležité je oka-
mžité odstranění žihadla, protože v žihadle jsou
ještě činné svaly, které stále jed pumpují do rány.
Bodnutí včely poznáme podle žihadla, které zůsta-
ne v místě vpichu (pokud přímo neuvidíme včelu,
jak odlétá bez žihadla). Bolest je sice zprvu inten-
zivní a stále ji cítíme v jednom malém místě, až po

chvíli odezní. Naproti to-
mu bodnutí vosou a sršní
se odlišuje právě tím, že
v ráně žihadlo nezůsta-
ne. Vosa i sršeň zprudka
bodne, vstříkne jed a ži-
hadlo vytáhne, zůstane
pak jen řežavá bolest
jakoby rozložená do plo-
chy a následný otok s po-
citem jakéhosi ztvrdnutí
tkáně a tlaku v ní. 
Vážení čtenáři, podal
jsem obraz o včelaření,
o jeho příjemných i ne-
příjemných stránkách.
Z těchto několika uveřej-

něných článků vysvítá, že včelařství na Litomyšlsku
má svoji pěknou tradici i živou přítomnost a je naší
ctí, že nám bylo dopřáno žít a pracovat právě v do-
bě přelomu sta let systematické práce organizace.
Zároveň máme výhodu moderní doby, kdy elektro-
nické přístroje nám velmi usnadňují literární práci.
Proto využíváme obou příležitostí a na památku ob-
divuhodné snahy našich předků, k naší informaci
a k motivaci včelařů příštích chceme vydat souhrn-
nou publikaci na toto téma. Snad se to v příštích
měsících podaří. Případní zájemci mohou dílko, po
jeho vydání, získat u aktivistů organizace.
Co popřát na konci seriálu o včelách? Přece dobrou
chuť k medu, ať kosmetické přípravky z včelích pro-
duktů krášlí naše ženy a pokud někomu zlobí zdra-
víčko i zde mohou včely být hodně nápomocny.
Važte si včel a k jejich úctě veďte i svoje děti.
Zaslouží si to.                              Stanislav Tomšíček

Dřívější včelnice pana Pešiny z Dolního Újezda - lesní sta-
noviště.

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ
1+kk, 2+kk, 3+kk (od 49 m2 do 95 m2)

do osobního vlastnictví
v Litomyšli v lokalitě U Školek 

VÝSTAVBA ZAHÁJENA
dokončení podzim 2007 

V současné době Vám zajistíme
úvěr na koupi bytu

za výhodných podmínek

Pro PLS Invest prodává realitní kancelář
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o.,

Smetanovo nám. 120,
Litomyšl, tel./fax: 461 612 670 -1

e-mail: reality.consultvk@lit.cz,
mobil: 728 080 947

Námět na cyklistickou
vyjížďku naším krajem
Vesnice roku 2005 Pardubického kraje Borová leží na
severní hranici chráněné krajinné území Žďárských
vrchů. Lucký vrch (739 m.n.m) a Skalka (699 m.n.m)
poskytují daleké výhledy na Vysočinu, Orlické hory
i Jeseníky. Skalní útvary kolem Proseče a Milov u-
spokojí turisty i horolezce. Zajímavostí je, že rodina
Tomáše Gariqua Masaryka se sem uchylovala šest po
sobě následujících letních prázdnin. Obec Borová je
též nejčastějším místem výstupů z autobusu, který
od letošního léta vozí cykloturisty i s jejich koly.

MOULIN ROUGE BRNO
přijme 

servírky, společnice, 
tanečnice a tanečníky.

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

brno.moulinrouge.cz

Pochod rytíře 
Toulovce
Klub litomyšlských turistů Litomyšl dává na vě-
domí všem příznivcům turistiky, že 30.září se
opětovně uskuteční Pochod rytíře Toulovce.
Start účastníků je průběžně od 8.00 do 10.00
hodin od chaty TJ Jiskra ve Vranicích.
Trasy 8 km, 15 km a 30 km si každý účastník vy-
bere podle zdantnosti. Odvoz účastníků bude
zajištěn autobusy s odjezdy v 7.30 hodin
a v 8.30 hodin od hotelu Zlatá Hvězda na Sme-
tanově náměstí v Litomyšli ke startu ve Vrani-
cích. Nenechte si ujít mimořádnou příležitost
jak získat medaili z rukou rytíře Toulovce, ale
i si zakoupit výroční turistickou známku, která
bude při této příležitosti vyrobena. Občerstvení
pro všechny účastníky bude zajištěno.
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Vzpomínka na rodné město
Daleko za námi zůstalo
naše mládí, kdy jsme si
dělali představy o našem
budoucím životě. Dospí-
vali jsme ve válce a s našimi rodiči prožívali těžká
válečná léta. Ipřes toto těžké období jsme jako mladí
lidé měli své sny a romantické představy o našem
příštím životě až jednou skončí válka a budeme žít
v míru.
V našem mládí jsme si vážili svých učitelů, byli větši-
nou i našimi vzory a v té mimořádné válečné době by-
lo i hodně těch, kteří v dobrém ovlivňovali občanskou
výchovou naše myšlení i názory.
Mezi takové nezapomenutelné patřil i farář církve
československé Jaromír Metyš, ke kterému jsme
chodily s mojí spolužačkou a kamarádkou na nábo-
ženství. I dnes po dlouhých letech na tohoto vzácné-
ho člověka s láskou vzpomínáme.
Několik krásných let po válce uběhlo velice rychle,
osud i zaměstnání nás postavilo do různých koutů
vlasti, ale přátelství, navázané v dětství, někdy vydrží
po celý život. Tak to bylo v případě mém i mé kama-
rádky, která jako zručná malířka pracovala v porce-
lánce ve Staré Roli u Karlových Varů. Měla výtvarné
nadání. Seznámila se tam se svým budoucím manže-
lem, velkýmn sportovcem - fotbalistou. Po čase se
vrátili na katší dobu do Litomyšle, aby konečně
zakotvili v Hradci Králové.
Přišel rok 1968, manžel mé kamarádky byl s fotbalo-
vým mužstvem v Rakousku a odtud se už nevrátil.
Následně za ním emigrovala i manželka a později syn
i dcera - ba už středoškoláci. Měli štěstí v tom, že
nebyli v žádném uprchlickém táboře. Dostalo se jim
podpory od místních fotbalistů. Výhodu měli také

v tom, že manžel kama-
rádky ovládal dobře něm-
činu. Rodina mé kama-
rádky těžce nesla odlou-

čení a zažívali i hodně strachu a napětí, o které se
starali příslušníci StB, kteří jim ztěžovali už tak dost
těžký život. 
Jak těžce a bolestně prožívali odloučení tehdejší emi-
granti dokládá i báseň, kterou složila moje kamarád-
ka, a kterou mi kdysi, při našem setkání věnovala.

Zdeňka Konyová

Esperantisté 
obdivovali 
okrasné školky
Litomyšlský esperantský klub se rozhodl po-
chlubit svým kolegům Okrasnými školkami.
Jedná se o podnik známý nejen v širokém oko-
lí, ale i v zahraničí. Esperantisté návštívili
Školky první den výstavy, kdy slaví 65. výročí
své existence. Ing. Kopecká pozvala účastníky
setkání do zázemí školek a ukázala nádherná
rozkvetlá pole plná stovek druhů rostlin. Spo-
lečnost hospodaří na 120 ha půdy. Pěstební
sortiment je nejširší v republice. Pěstují květi-
ny, okrasné i ovocné stromy, keře i trávy.
Provoz je celoroční. V minulém roce vyvezli do
zahraničí 22 kamiónů svých výpěstků. V sou-
časné době probíhá prodejní výstava květin
i dřevin, výstava aranžerských výrobků. 
Odpolední program esperantského setkání pro-
bíhal v salonku restaurace U Slunce. Pan Miro-
slav Havran vyprávěl o svých světových marato-
nech, o životě v Kanadě. Nejvíce ho zaujaly
Skalisté hory, způsob života v Kanadě. Navští-
vil zde i dvě české restaurace a redakci, kde
vydávali české noviny. Mezi účastníky zaví-
tala i členka esperantského klubu v Pardubi-
cích  paní Srbová a vyprávěla o průběhu světo-
vého esperantského kongresu ve Florencii,
kterého se zúčastnila koncem července. 

Libuše Dvořáková

Kroužek Jihočechů
Zářijová schůzka se uskuteční 7. září v restauraci
Slunce v 18.00 hodin.Vyslechneme přednášku Miro-
slava Škrdly o M.D. Rettigové a povíme si o připravo-
vaném zájezdu Košumberk, Chlumek, Luže, který se
uskuteční 14. září.                                              Výboj KJ

Filozofská historie
Jak jsi krásné starobylé podloubí
večerní plášť tě přikrývá, 
noc, když potom Tvé sloupoví prodlouží
pak tužby krásných krinolín Ti vykládá.

Ty sloupy jak věční strážci budou
na stráži města staré slávy stát,
o staré historii zpívat budou,
o nepokořených srdcích studentů.

Ty sloupy s tváří kamennou a chudou
večer, když pozdní chodec míjí,
ví, že nám věky připomínat budou 
velkého Jiráska a jeho historii.

Po odchodu do zahraničí a v nekonečném smutku 
po krásném rodném městě složila v roce 1969
Zdenka Stará, dcera litomyšlského malíře Ladislava
Starého

Zveme vás na 2. ročník sportovně - kulturní
akce s názvem

POBĚŽTE DO HÁJE
Akce se koná v sobotu 16. září od 14 hodin

u Agropenzionu U háje v Litomyšli - Nedošíně.
Na netradiční závod jsou zváni všichni, kdo

mají rádi sport, přirodu a dobrou náladu.
Závod je určen všem kategoriím a uskuteční

se v běhu, v jízdě na kole nebo jiných
šlapacích prostředcích.

Jídlo a nápoje jsou zajištěny. Více informací
získáte na tel: 602 331 119. Těšíme se na vás.

Robert Kilb

Výstava quiltů v Holandsku

Ve dnech 10.-15.srpna 2006 navštívilo 8 členek
Spolku patchworku Litomyšl holandský Roden,
abychom zde nainstalovaly výstavu quiltů,
která bude od září přemístěna do Litomyšle.
Shlédly jsme pak společné dílo při vernisáži,
která proběhla za účasti starostů měst
Litomyšle a Rodenu, holandské operní
zpěvačky, co zpívala česky, bylo nádherné
počasí a nálada byla slavnostní a radostná.
Výstava je v krásných prostorách cihlové
radnice, galerie, v různých výkladech obchodů
a patchworkům to tam moc sluší. 
V neděli dopoledne jsme se odměnily výletem
k moři a do tuleního „rehabilitačního
střediska“, návštěvou malé soukromé galerie
v zahradě a už opět následovaly zážitky
patchworkové v Groningenu při prohlídce
Ateliéru Cordi a pak ještě uprostřed přírodního
prostředí mimo město výstava na téma ryze
karetní, opět v provedení z textilu hlavně za
využití aplikací.

Něco o zemi, lidech a zvyklostech:
Holanďané jsou pohodoví, v obchodech se
usmívají, i když nic nekoupíte a což teprve ta
péče o nás v rodinách!
Kulinářské okénko: od sýrů, přes výborné
perníky, dezerty, kopce šlehačky a čokolády,
jsme ochutnaly též různé úpravy masa,
zeleninové saláty, aj. včetně zázráků kuchyně
Baukje, která vaří v množství asi jako naše
Magdalena Dobromila Rettigová. Největší
pozornost patří v zemi tulipánů večeři, má
několik chodů. Oběd je kratší, bez velkého
vaření. Snídaně je v klidu a beze spěchu. Něco
bychom mohly vyzkoušet i doma.
Počasí je na severu Holandska vrtkavé, zažily
jsme sluníčko, ale i mnohé dešťové přeháňky
nejrůznější intenzity.
Dorozumívání nám přineslo mnoho, dokonce
i veselých okamžiků, uplatnila se řada jazyků -
od angličtiny, němčiny až k ruštině. Dobré je,
že Brigita mluví česky, též zkusíme hledat
v našich řadách někoho, kdo se pustí do
nizozemštiny (nyní se nacházíme na úrovni
pozdravů).
Rodenské patchworkářky pro nás připravily na
závěr pobytu celodenní šicí dílnu zaměřenou
na ručně i strojově šité vitráže. Zkušenosti se
ale předávaly neustále, včetně cesty tam a zase
zpátky (no je to celých 12 hodin jízdy).
Pokud máte zájem výstavu navštívit, není
nutné vyjet až do Holandska, ale počkejte si
na září, kdy bude kolekce quiltů k vidění na
Smetanově náměstí v Litomyšli v domě
U Rytířů. Potrvá od 1. září do 7. října. Tímto Vás
velmi srdečně zveme! Antonie Chalupná
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Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Spinning pod širým nebem
Spinning pod širým nebem? Proč ne? Řekl si Hubert
Stratílek, v jehož Domě sportu na Smetanově náměstí
slouží spinningová kola zájemcům o tento druh spor-
tu již několik roků. Týdenní akce se stala přípravou na
Spinning - Maraton - Duatlon, neboť její účastníci o-
kusili také vodu zdejšího bazénu.
Zdá se, že nové sportovní odvětví je na světě. Počin
Huberta Stratílka ocenila i redakce časopisu zaměře-
ného na cyklistiku a spinning. Stalo se to údajně po-
prvé, kdy provozovatel spinnerů umožnil svým zákaz-
níkům „jízdu“ mimo uzavřený prostor. Ani na dřevě-
ných paletách odpočívadla na koupališti nechyběla
reprodukovaná hudba. „Kam jedou? Sami to nevě-
dí,“ odpovídá s úsměvem Hubert Stratílek. „Jedno
ale vědí určitě. Přišli, aby udělali něco pro své zdraví.

Skvělý Spinning 
na plovárně
Chtěla bych poděkovat organizátorům akce Spinning
- Maraton - Duatlon, která se konala 18. srpna na kou-
pališti v Litomyšli. Hlavně chci poděkovat všem in-
struktorům - Verče, Pavle, Marcele, Jardovi a Tomášo-
vi - jeli jste skvěle! Dík patří dále i panu Stratílkovi a
všem, kteří se o organizaci akce starali. Byl to skvělý
nápad a přeji všem, aby byly i další ročníky s ještě vět-
ší účastí.                                                     Petra Fuksová 

Ať už jste již vyzkoušeli služ-
by Cyklobusu či nikoli, pěk-
né zářijové víkendy vám na-
bízejí další příležitost po-
znat krásné okolí Litomyšle.
Nejčastějším místem výstupů z autobusu,
který vozí cykloturisty i s jejich koly, jsou ob-
ce Květná a Borová. 
Květná je nejjižnější obcí okresu Svitavy. Na
jih od obce jsou krásné a hluboké lesy, kte-
rým se říká Černý les. V něm se nachází kopec
(607 m n.m.), z něhož je pěkný pohled do o-
kolí. Za příznivého počasí je vidět až na Orlic-
ké hory. V katastru Květné je chráněné území
zvané Sněženkové údolí. Největší pamětihod-
ností obce je kostel sv. Vavřince z přelomu 19.
a 20. století s přilehlými objekty. Dřevěný fi-
liální kostel z roku 1350 se nedochoval v pů-
vodním stavu, z důvodu malé kapacity byl
v roce 1902 přestavěn v pseudorománském
slohu podle návrhu Antonína Béby.          -red-

Cyklobus i v září

Myslím, že si to všichni užívají,“ dodává spokojeně.      
-ih-  foto Matěj Samek

Klíšťová encefalitida na Litomyšlsku
Ve spádové oblasti laboratoře Infekční Diagnostiky
a ATB střediska Nemocnice Litomyšl byla diagnostiko-
vána klíšťová encefalitida.
Klíšťata mohou být přenašeči viru klíšťové encefalitis,
spirálovité bakterie Borrelia burgdorferii, afzeli, gari-
ni a jiná species, tularémie a horečky Q. Byly zazna-
menány případy, kdy došlo k infekci virem klíšťové
encefalitidy současně se spirálovitou bakterii Borrelia
garini nebo afzelii, způsobující lymeskou borreliózu.
V České republice je promořenost klíšťat do 5% na
klíšťovou encefalitidu a do 25 % na lymeskou borreli-
ózu.
Virus klíšťové encefalitidy se do organismu dostane
po kousnutí klíštětem. Sezónní výskyt této infekce je
na začátku a na konci léta. Jestliže se infekce manife-
stuje v onemocnění, potom po inkubaci 7-14 dnů do-
chází k horečnatým projevům podobným chřipce
a může následovat postup viru do centrálního nervo-
vého systému se symptomy meningitidy až encefaliti-
dy. Dospělí jsou vnímavější k infekci než děti. Proto se
k očkování více doporučují dospívající děti a dospělí.
Proti klíšťové encefalitidě je nejlepší ochranou vakcí-
na vyvolávající v organismu tvorbu protilátek, které
brání rozvoji infekce. Očkování provádějí praktičtí lé-
kaři pro děti a dorost, praktičtí lékaři pro dospělé ne-

bo lékaři očkovacích center krajských zdravotních ú-
stavů. U nás jsou dostupné očkovací látky dvou vý-
robců: FSME Immuno Inject a Encepur. Očkovat je
možné kdykoliv během roku, ale nejvhodnější dobou
pro zahájení očkování jsou zimní měsíce (říjen až bře-
zen). Aplikace vakcíny probíhá ve třech etapách pod-
le dávkovacího schématu.
Proti borrelióze dosud vakcína k dispozici není, proto
je velmi důležitá včasná diagnóza onemocnění. Podá-
ní antibiotik v prvém stadiu bývá účinné a zabrání
vzniku druhého a třetího stadia onemocnění.
Laboratoř Infekční Diagnostiky Nemocnice Litomyšl
umožňuje klinikům testování onemocnění klíšťovou
encefalitidou a borreliózou. Také poskytuje labora-
torní testy na vyžádání ve formě placené služby ko-
mukoliv, kdo není pojištěn anebo má vlastní zájem
o vyšetření.
Diagnózu klíšťové encefalitidy lze potvrdit průkazem
specifických protilátek třídy IgM, které jsou prokaza-
telné do 3 dnů po začátku onemocnění a přetrvávají
po dobu 6 týdnů. Průkaz specifických protilátek třídy
IgG svědčí o prodělaném onemocnění nebo nemanife-
stující se infekci. Taktéž lze specifickými protilátkami
třídy IgG provést kontrolu správnosti očkování anebo
kontrolu před plánovaným přeočkováním.             -red-



18

Dokončení z čísla 7
Snahou ustupující Severní rakouské armády by-
lo vytvoření obrany na Dunaji kolem Vídně. 1.
divize lehké jízdy a všechny tři divize těžké jíz-
dy ustupovaly od Hradce Králové přímo k Vídni.
Rovněž 10. armádní sbor byl stažen do Letovic
a odtud po železnici dopraven do Vídně. 11. čer-
vence vyrazil z Olomouce do Vídně 3. armádní
sbor a o den později saský sbor; jelikož Prusové
přerušili u Hodonína trať, musely oba sbory vo-
lit jiné ústupové cesty. 12. července obsadila
Labská a 1. pruská armáda Brno, 13. července
Znojmo a poté postupovala na Vídeň. 15. čer-
vence zahájil Ludwig von Benedek odsun zby-
lých rakouských armádních sborů (čítajících na
90 tisíc mužů) z Olomouce; po další porážce
u Tovačova (útvary 2. pruské armády), ustupo-
valy rakouské sbory přes Malé Karpaty do Pová-
ží a k Bratislavě se záměrem překročit Dunaj
a spojit se s dalšími bojovými útvary pod vele-
ním rakouského arcivévody Albrechta u Vídně.
Benedek byl ale 22. července zaskočen Prusy
u Senice a Lamače a od případné další porážky
jej zachránila mírová jednání zahájená téhož
dne v Mikulově, jež znamenala faktický konec
prusko- rakouské války.

Pruskou okupaci, která nabyla legitimity usta-
vením „Královské pruské nejvyšší vlády zemské
Království českého“ 16. července na Pražském
hradě, pocítila se všemi důsledky rovněž Lito-
myšl. Litomyšlský okresní úřad v součinnosti
s místním purkmistrovským úřadem se snažily
zabránit nepokojům, jež by mohly skončit zby-
tečným krveprolitím, mj. vydáváním dvojjazyč-
ných vyhlášek, které se patrně v úplnosti docho-
valy ve Státním okresním archivu Svitavy se síd-
lem v Litomyšli a jsou spolu s úřední korespon-
dencí a narativními prameny hodnotným doku-
mentárně-historickým regionálním materiálem
vypovídajícím o tehdejší situaci v Litomyšli a o-
kolí. 
Vedle rekvizicí, kvartýrování vojska a dalších
nepříjemností byla nebezpečným průvodním je-
vem pruské okupace Litomyšle epidemie chole-
ry. Prusové ji zavlekli do města již 7. července
1866. Po dohodě purkmistrovského úřadu
s pruským velením polní nemocnice na litomyšl-
ském zámku (tu převzali do péče pruští lékaři
kolem 15. července) probíhal stále odsun raně-
ných Rakušanů na povozech do Svitav a odtud
po železnici přes Brno k Vídni. Obdobně byli
přepravováni rovněž ranění pruští vojáci, ovšem
s tím rozdílem, že ze Svitav byli odváženi po že-
leznici do Prahy a odtud do Pruska. V péči prus-
kých lékařů tak zůstali jen nemocní pruští vojá-

Pruská okupace Litomyšle v roce 1866 - 3. díl
ci postižení cholerou. Na následky epidemie chole-
ry zemřelo v Litomyšli 114 pruských vojáků, kteří
byli pochováni na hřbitově u kostela sv. Anny v hro-
madném hrobu označeném patrně na počátku 20.
století náhrobkem tvaru obelisku se symbolikou vo-
jenství. 11. srpna zde zemřel na onemocnění chole-
rou důstojník pruských hulánů - „Platzkomman-
dant“ Eugen Lippert, který byl pohřben ve zvlášt-
ním hrobě. Jeden pruský voják prý zemřel na otra-
vu (či přesycení) kozím masem a byl pochován při
cestě vedoucí kolem rybníka Košíře. Poté, co Lito-
myšl navštívil velkopřevor řádu johanitů v Prusku
a vojenský inspektor pruské nemocniční služby, ge-
nerálmajor hrabě Eberhard von Stolberg-Wernige-
rode, bylo ošetřování nemocných pruských vojáků
svěřeno pruským diakonistkám, které tu setrvaly až
do vyklizení vojenské nemocnice koncem srpna
1866. Epidemie cholery citelně postihla též lito-
myšlské občany; onemocnělo na 1350 lidí, přičemž
jich denně umíralo 8 až 13; nejvíce úmrtí bylo za-
znamenáno 18. srpna, a to 22. Jak napsal František
Lašek - město „bylo proměněno ve hřbitov“. Ve
dnech určených k pohřbívání střídal jeden pohřeb
druhý; jen 6. srpna bylo pohřbeno 41 zesnulých.
Zemřelo mnoho místních významných občanů i pro-
stých lidí, mezi jinými též organizátor revolučních
událostí roku 1848 Josef Buchtele. Až začátkem zá-
ří počala epidemie cholery ustupovat a po odchodu
pruské posádky z Litomyšle (29. srpna) se život ve
městě a jeho okolí vracel postupně do mírových ko-
lejí. K poslednímu průtahu vítězného vojska Lito-
myšlí došlo 14. září; jednalo se o 66. magdeburský
pluk 1. pruské armády.
Za rekvizice a válečné škody způsobené zejména na
úrodě dostala Litomyšl (jak uvádí regionální litera-
tura) na 100 tisíc zlatých náhrady. Velitelství prus-
kých vojenských útvarů vydávalo litomyšlským ob-
čanům za konfiskované majetky stvrzenky, které
však mnozí místní obyvatelé zahodili a posléze toho
litovali. Celkové náklady spojené s pruskou okupací
Litomyšle v roce 1866 podává „Oučet za čas války
pruské v 1866-tým roce“, vyhotovený místním purk-
mistrov-ským úřadem; tato účetní knih je nyní ulo-
žena ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli. V ní jsou celkové příjmy vyčísleny v hod-
notě 74.320 zlatých (dále jen zl.) 40 krejcarů (dále
jen kr.), celkové výdaje pak v hodnotě 65.381 zl. 90
kr. Jelikož mohou být výdajové položky pro čtenáře
zajímavější, než příjmové, lze některé uvést: tak ku-
př. výdaje za tabák činily 1.539 zl., za nocležné 154
zl. 55 kr., za koupené obilí 502 zl. 70 kr., za mouku
7.649 zl. 95 kr., za zrekvírované žito 11.422 zl. 17 kr.,
za maso 6.772 zl. 20 kr., za pečení chleba 465 zl. 26
kr., za sůl 23 zl. 88 kr., krupařům bylo vyplaceno 473
zl. 71 kr., výdaje za kávu, cukr a jiné obchodnické

zboží činily 2.041 zl. 50 kr., za víno 1.259 zl. 91
kr., za kořalku 385 zl., za přípřeže 290 zl. 77 kr.,
za léky 403 zl. 70 kr. apod. Z dnešního pohledu se
mohou uvedené finanční částky jevit úsměvný-
mi, avšak 100 tisíc zlatých bylo v druhé polovině
19. století pro prosté obyvatele českých zemí na-
prosto nepředstavitelné množství peněz. Zde je
vhodné poznamenat, že litomyšlský purkmistr
Jan Janouš byl - za diplomatická jednání s oku-
pačními pruskými vojsky a za mimořádné organi-
zační schopnosti uplatněné při řešení pruské
okupace města a bezprostředního okolí - vyzna-
menán 15. listopadu 1866 zlatým rakouským
záslužným křížem. Po mírových jednáních od-
bývaných 22. až 26. července 1866 v Mikulově
a po uzavření mírové smlouvy 23. srpna 1866
uznalo Rakousko rozpuštění Německého spolku,
vytvoření Severoněmeckého spolku pod hegemo-
nií Pruska (sahajícího zhruba po řeku Mohan)
dále ztrátu Holštýnska, Šlesvicka, Hannover-
ska, Hesenska, Nasavska a dalších drobných stá-
tů ve prospěch Pruska. Na jihu bylo pro rakouské
soustátí ztraceno Benátsko ve prospěch Itálie.
Po prohrané válce bylo Rakousko nuceno vypla-
tit Prusku na válečných reparacích 30 miliónů
zlatých. Od původně zvažovaného zabrání Čech,
resp. jejich části po řeku Labe, pruský král Wil-
helm I. na Bismarckův nátlak nakonec upustil.
Oslabené Rakousko již nebylo pro vítězné Prus-
ko hrozbou; tou se ve sjednocovacím procesu Ně-
mecka pod hegemonií Pruska stala Francie. Loa-
jální postoj české politické reprezentace vůči
Vídni v prusko-rakouském válečném konfliktu
(předpokládající následné federativní uspořádá-
ní habsburského soustátí) přinesl rozčarování
poté, co stávající rakouská vláda byla ochotna
jednat o novém uspořádání monarchie pouze
s maďarskými předáky. Výsledkem jednání bylo
v roce 1867 vytvoření dualistického soustátí,
tedy Rakousko-Uherska, které v následujícím ob-
dobí obrátilo pozornost své zahraniční politiky
zejména na Balkán.
Prusko-rakouský válečný konflikt v roce 1866
(považovaný odborníky na militaria za první vál-
ku moderního typu, v níž zahynulo, bylo raněno
či pohřešováno na 44 500 Rakušanů a jejich spo-
jenců, na 29 500 Prusů, a v které bylo zabito na
obou stranách na 8000 koní) upadl postupně
v zapomnění. Pruskou okupaci Litomyšle tak
dnes široké veřejnosti připomíná pouze náhro-
bek tvaru obelisku na hřbitově u kostela sv.
Anny, označující hromadný hrob 114 pruských
vojáků, kteří zde zemřeli v oněch pohnutých let-
ních dnech na epidemii cholery.

Mgr. Oldřich Pakosta

Taiči ve Svitavách
Opět otvíráme pravidelné kurzy taiči ve Svitavách -
pro začátečníky i vytrvalé. Úvodní hodina bude v úte-
rý 19. září v 17.30 hodin v tělocvičně ZŠ Svitavy nám.
Míru (vchod od Chovenky). S sebou volný oděv, spor-
tovní obuv a dobrou náladu. Bližší informace na tel. č.
731 563 819. Taiči je populární čínské cvičení, které
procvičuje nejen svaly, šlachy, klouby a soustavu
krevního oběhu, ale prostřednictvím fyzických pohy-
bů působí i na mysl. Vyžaduje její klid, uvolnění celé-
ho těla a vědomé vedení pohybu. Tím ovlivňuje plynu-
tí i kvalitu životní síly. Je cvičením zajišťujícím přísun
i akumulaci energie. Toto čínské umění geniálním
způsobem spojuje zdravotní cvičení (léčebné i profy-
laktické), dynamickou meditaci (rozvoj vědomí),
bojové umění (sebeobranu) a qigong (umění práce
s energií).                                                  Eva Janečková

1. Litomyšlský Fish
Fest - tradice začíná
Litomyšlsko, kraj rybníků a rybářů, si jistě zaslouží
i rybí slavnosti. 1. Litomyšlský Fish Fest je prvním
krůčkem k založení krásné tradice. Cílem má být
vytvoření atmosféry pro příjemně strávené odpoledne
za doprovodu živé hudby litomyšlských kapel,
pochutnat si na lahodné grilované rybě, zatancovat si
pod širým nebem či jen posedět s kamarády. Premiéra
vypukne v sobotu 16. září na zahradě Hospody na
Kopečku od 15 hodin. Mistr kuchař připraví ty
nejlepší grilované ryby. Svou účast na pódiu přislíbily
a náladu se pokusí zpříjemnit tyto vynikající místní
kapely - Rufus, Pendl, Méně dramatický pokles,
Mother’s Angels, Růžový mor - prostě maximální
pohoda. Přijďte a uvidíte... 

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

2. - 3. 9. - MUDr. Jitka Sejkorová,
Husova 25, Polička, 606 182 715
9. - 10. 9. MUDr. Stanislav Ševčík,
1. Máje 607, Polička, 461 724 423
16. - 17. 9. - MUDr. Dagmar Švecová,
Šmilovského 1122, Litomyšl, 461 613 663
23. - 24. 9. - MUDr- Alena Cacková,
Trstěnice 184, 461 634 157
28. 9. - MUDr. Jarmila Dostálová,
Šmilovského 1122, Litomyšl, 461 613 663
30. 9. - 1. 10. - MUDr. Oldřich Zeman,
1. Máje 606, Polička, 461 724 401



19

HODINY CIZÍHO JAZYKA
NESMÍ BÝT UTRPENÍ
Začátek  školního roku neznamená zahájení
povinností pouze pro dítka  školou povinná,
ale i pro ty dospělé, kteří se rozhodli zlepšovat
své dovednosti studiem cizího jazyka. O výuce
cizích jazyků jsme si povídali s Mgr. Tomášem
Filou, ředitelem Jazykové agentury AKAIA.

Jak hodnotíte uplynulý školní rok?
Minulý školní rok byl prvním rokem činnosti naší
agentury a zájem veřejnosti o výuku cizích jazy-
ků nás velmi potěšil. Nároky na kvalitu výuky
v poslední době rostou, studenti žádají zkušené
a kvalifikované lektory včetně rodilých mluvčích.
Přesně to se snažíme od samého začátku nabízet
a jsme rádi, že to studenti dokáží ocenit.

Jaký je podle vás nejdůležitější prvek kvalitní
výuky?
Jednoznačně lektor. Na něm z velké části závisí,
co si student z hodiny odnese. Hodiny cizího
jazyka nesmí být utrpení, neboť v uvolněné
atmosféře je výuka efektivnější. Kvalitní lektor
dokáže vést hodinu zajímavým a zábavným způ-
sobem. Proto je prioritou naší jazykové agentu-
ry pečlivý výběr vyučujících. 

Co je cílem jazykové výuky poskytované vaší
agenturou?
Klademe důraz především na rozvoj komunika-
tivních dovedností studenta. Současný trend
výuky jazyků upouští od drilových gramatických
cvičení, která nemají s reálnými situacemi téměř
nic společného.  S tím souvisí i naše snaha před-
stavit a doporučit studentům nové výukové ma-
teriály, tedy ty, které upřednostňují zaměření
výuky na komunikaci.

Můžete představit výukový program JA AKAIA
na nadcházející školní rok?
V minulém školním roce jsem realizovali kurzy
angličtiny šesti různých typů pokročilosti. Dále
jsme ve skupinových kurzech pro veřejnost
vyučovali němčinu, francouzštinu, španělštinu
a italštinu.  Toto spektrum výuky bychom rádi
nabídli i ve školním roce 2006-2007. Ve snaze
zvýšit efektivitu výuky jsme se rozhodli snížit
maximální počet účastníků skupinových kurzů
na 10 osob. Veškeré bližší informace o pořáda-
ných kurzech a individuální výuce rádi poskyt-
neme v období zápisu. Všechny zájemce
o studium cizích jazyků srdečně zveme přede-
vším na dny otevřených dveří.

Nabídka jazykových kurzů:
Standardní kurzy: angličtina - němčina 
- francouzština - španělština - italština 

začátečníci - mírně pokročilí - středně pokročilí 
- pokročilí 

FCE, rodilý mluvčí - 2 hodiny/týden 3000 Kč
66 hodin/rok, 6-10 studentů

ZAHÁJENÍ KURZŮ: 18. září 2006
ZÁPIS: 4.9.-14.9., 

PO-PÁ 9.00 - 12.30  14.00 - 17.30
UČEBNY: průchod Slezák, 2. patro

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
(prohlídka učeben, konzultace s lektory,  zápis):
Středa 6.9.  a 13.9.   9.00 - 12.30  14.00 - 18.00

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

Letošní Orion Czech - Trading Cup 2006
- souboj mužů a žen, Čechů a Rakušanů

Letošní ročník motokrosového závodu Orion Czech -
Trading Cup 2006 na trati v Horním Újezdu sliboval
souboj mužů a žen. Slibovaná účast vicemistryně svě-
ta Stefanie Laierové (21) z Německa se nakonec neko-
nala, přesto dívky do bojů zasáhly. „Stefi si v týdnu při
tréninku vykloubila zápěstí a tak nemohla přijet. Po-
slala však za sebe skvělou náhradu - teprve čtrnáctile-
tou Marianu Frankeovou,“ vysvětlil důvody neúčasti
německé akvizice jeden z pořadatelů Petr Kovář. Mla-
dičká Němka nakonec v kubatuře 125 ccm skončila
devatenáctá, když v druhé rozjížďce dlouho držela
devátou pozici, aby nakonec dojela třináctá. Probojo-
vala se do závěrečného superfinále, do něhož ale dív-
ku její otec nepustil. „Usoudil správně, že by to bylo
nad její síly,“ říká Kovář. Špatně si nevedla ani šest-
náctiletá Jana Bártová, která se kromě tlaku soupeřů
musela vyrovnat i s alergií.
Závod třídy 85 ccm o Pohár Taurus Trans vyhrál
Sloupský z Opavy před Bártou z Gold Fren Teamu a
Melicharem z Delta Racing Teamu. Na startu
kubatury 125 ccm se překvapivě objevil Petr Bartoš.
Závodníka, jezdícího v barvách pořádajícího Orionu,
totiž v sobotu při spanilé jízdě městem zradilo
zapalování jeho motocyklu. Na půjčené čtyřtaktní
‘dvěstěpadesátce’ nakonec dokázal ve slabší
kubatuře obsadit celkově čtvrté místo. Velké boje
sváděli v tomto závodě o pohár Profistavu Litomyšl

Michal Votroubek z Mňuk motokros teamu Vysoké
Mýto s Josefem Kulhavým z LR Cosmetic - Ados
Racing Teamu. Do celkového pořadí však
promlouvali také rakouští jezdci, kterým odpadl
mistrovský závod a tak rádi přijali pozvání do Čech.
S chutí si tu zazávodili a ukázali své kvality. Vítězem
ve stopětadvacítkách se nakonec stal Josef Kulhavý
z LR Cosmetic - Ados Racing Teamu před Petrem
Smitkou z Nepomuku a Votroubkem. 
V závodě třídy open se dařilo favoritům. Zvítězil
Martin Michek z Delta Racing Teamu před Oswaldem
Reisingerem z Rakouska a Petrem Masaříkem z týmu
Hipoz. Nedařilo se loňskému vítězi Davidu Čadkovi,
který v poslední době na domácích tratích nepodává
tak dobré výkony jako v zahraničí. Do Horního Újezdu
si přitom přijel spravit chuť. Pro šestého muže v pořa-
dí Mistrovství světa MX3 Žeravu, sedmého Zarembu
i devátého Čadka byl ale závod dobrou příležitostí
k přípravě na další účinkování v prestižním seriálu.
Ve velkém superfinále, kam postupovalo vždy patnáct
nejlepších jezdců z každé skupiny, zvítězil Martin Že-
rava (UFO Racing Team) před Janem Zarembou (Fato
Racing Team) a Jiřím Čepelákem (EMOS Kawasaki
Racing Team). Překvapením se stalo čtvrté místo
Zdeňka Kosteleckého z Remate Racing Teamu Pardu-
bice. Nejlepší z Rakušanů Staufer skončil šestý.

Text a foto Ivan Hudeček

Souboj Petra Bartoše (18) s Michalem Votroubkem (6) ve
třídě 125 ccm.

Teprve šestnáctiletá česká reprezentantka Jana Bártová.

Jiří Boštík získal další dva tituly 
republikového mistra

Ve dnech 22. a 23. července se v Milevsku konalo
mistrovství republiky v silniční cyklistice veteránů.
S nemalými ambicemi k tomuto vrcholnému podniku
sezóny, pořádanému sdružením amatérských cyklistů
České republiky, odcestoval i Jiří Boštík z klubu Cyk-
lo Stratílek Litomyšl.
V sobotní časovce si favorizovaný cyklista, i přes účast
kvalitní konkurenc, vybojoval v kategorii 40 - 50 let ti-
tul mistra republiky. Za jeho zády skončili druhý Petr
Hennlich a třetí Radoslav Krummer. V nedělním hor-
kém počasí byl na programu silniční závod s hromad-
ným startem. Ani tentokrát neponechal Boštík nic ná-
hodě a hned po startu se pokusil o samostatný únik.
Nasazenému tempu stačili pouze Petr Beran z YOGI Os-
trava a Tomáš Vitáček z CK Vokolek Import, který však
po dvaceti kilometrech úniku z dalšího boje odstoupil.
Zbylí dva uprchlíci zvyšovali svůj náskok a jen nepřed-
vídatelná událost by je mohla připravit o zdárný závěr.
V něm Jiří Boštík zúročil nasbírané zkušenosti z pelo-
tonu a v kombinaci s dobrými spurtérskými schop-
nostmi získal titul mistra ČR i v tomto závodě. Druhý
dojel Petr Beran před Rostislavem Manem z Axion Or-
bitu Žďár nad Sázavou, který přivezl celý zbytek pelo-
tonu s téměř minutovou ztrátou na vítěze.

K vítězství v celoroční soutěži Extraliga Masters tak
Jiří Boštík připojil další cenný úspěch. V srpnu jej če-
ká start na Mistrovství světa v Rakousku. Doufáme, že
forma vydrží a přejeme hodně štěstí.                    -red-
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Nový sázkový terminál SYNOT TIP
KURZOVÉ SÁZKY: 
- výsledky sportovních utkání a další typy  sportovních sázek
- společenské události (volba České Miss, ceny Oscar, ...)

Číselné losované hry: SUPERTREFA, TERNO, BONIFÁC
za 10 Kč můžete vyhrát 10 milionů

Nabídku sázkových příležitostí najdete
v sázkovém týdeníku TIPUJ, na internetu www.synottip.cz, 
na teletextu TV Nova, str. 790, na sázkových terminálech
Vsadit si můžete na sázkovém terminálu v prodejně 
SPORT -  HRAČKY GLOBUS, Smetanovo nám. 53, Litomyšl

• 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

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

Fa. UMKAM
veškeré kamenosochařské
práce

Blíží se Světový festival ptactva
Světový festival ptactva budeme pořádat tradičně
jak v okolí Litomyšle, tak na Žehuňském rybníku.
Litomyšl: Sraz v neděli 8.října 2006  v 7.45 u želez-
niční stanice Litomyšl-zastávka (u benzínové
pumpy VMJ. Exkurze po stejné trase jako v minu-
lých letech od rybníků u Tržku přes Nedošínský háj,
rybník Velký Košíř zpět do Litomyšle. V případě
příznivého počasí bude na Velkém Košíři provedena
ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádá Dům
dětí a mládeže v Litomyšli spolu s 50/03  ZO ČSOP
Litomyšl, vede Lubor Urbánek, telefon 461615270
(do zaměstnání), nebo 461615813 (domů po 17. ho-
dině).
Žehuňský rybník: Sraz v sobotu 7. října v 7.30 hodin
na severním konci hráze u přepadu (poblíž křižo-
vatky silnic s odbočkami na Dobšice a Hradčany.
Trasa exkurze povede po severním břehu rybníka

po obec Zbraň. V případě
příznivého počasí ukázka
odchytu a kroužkování
ptáků. Vede Lubor Urbá-
nek, telefon 461615270
(do zaměstnání), nebo
461615813 (domů po 17.
hodině).
Součástí festivalu jsou ta-
ké již tradiční zářijová do-

poledne na Velkém Košíři věnovaná 
pozorování ptáků a ukázkám kroužkování. Akce se
konají pro žáky všech škol včetně mateřských, pře-
dem je třeba domluvit se na zmíněných telefonních
číslech. Doporučujeme dobrou obuv, dalekohled,
pláštěnku (akce se uskuteční za každého počasí). 

Lubor Urbánek

Městský úřad Litomyšl v souladu s vyhláškou č. 91 mi-
nisterstva zdravotnictví z 8. 8. 1984 „O opatření proti
přenosným nemocem“, § 23, odst. 1) , podle které
jsou povinny všechny fyzické a právnické osoby,
vlastnící nebo užívající nemovitost na území města,
provést na vlastní náklad deratizaci, vyhlašuje termín
celoplošné deratizace města Litomyšl na období: 1. -
30. září tohoto roku.
Důležitou podmínkou úspěchu akce je její provedení
v jednotném termínu, celoplošně a důsledně. Z toho-
to důvodu žádáme všechny občany, organizace a pod-
nikatele na území města Litomyšl o maximální spolu-
práci a provedení deratizace ve svých objektech. Před
vlastním deratizačním zásahem je nezbytné provést
na svých nemovitostech účinná opatření proti vnik-
nutí škodlivých hlodavců a vyčistit objekty od nepo-
třebných předmětů a zbytků rostlinného a živočišné-
ho původu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy. 
Provedení deratizace v městských objektech, zaříze-
ních, na veřejných prostranstvích a v městské ka-
nalizační síti bude provádět odborná f irma
MVDr. Radovan Šindelář - Servis 3xD, J. Glazarové
č. 9e, 779 00 Olomouc, tel. 585 418 391, 777 002 869.
V případě zájmu má firma dostatek kapacit k provede-
ní deratizace i v jiných objektech.
Uvedená firma použije k deratizaci preparáty s účin-
nými antikoagulačními látkami, schválenými okresní
hygienickou stanicí a projednané s veterinární sprá-
vou. Nástrahová látka bude obsahovat složku BITREX,
která by měla zamezit užití této nástrahy jinými sub-
jekty. Přesto z preventivních důvodů doporučujeme
občanům zvýšenou opatrnost. Nástrahy nejsou pro
člověka prudce jedovaté, mohou však poškodit zdra-
ví. V případě zjištěných závad v zabezpečení nástrah
na veřejně přístupných místech nebo při vzniku nena-
dálých událostí je možné toto nahlásit nebo více in-
formací o konkrétním složení nástrahových přípravků
zjistit na výše uvedených telefonních číslech firmy
3xD nebo na MěÚ Litomyšl, odboru místního hospo-
dářství (tel. 461 653 360 - 362).
Stejně tak žádáme občany, pokud mají informace
o nadměrném výskytu hlodavců v okolí budov ve
vlastnictví města, městské kanalizační sítě nebo na
veřejných prostranstvích, aby tyto poznatky nahlásili
v co možná nekratším termínu odboru místního hos-
podářství MÚ Litomyšl.   

Ing. P. Jiráň, vedoucí odboru KHŽP

Deratizace města

Sedmý ročník Toulovcových prázdninových pátků je minulostí. Také letos nebyly náklady na maratón pohádek, tombol
a folkových koncertů hrazeny výhradně z kasy města. Akce si získala celou řadu sponzorů a partnerů, kterým patří
za jejich finanční či věcné dary obrovský dík. Poděkování patří také těm, kteří nám vyšli vstříc při samotném
organizování Pátků i Vám za drobné, které jste házeli do kasičky kuřátka. Tentokrát bude na konto Pomozte dětem!
přes 25 tisíc korun. Michaela Severová

Toulovcovy prázdninové pátky
- poděkování
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Kam v září v Litomyšli za sportem?
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl šachu
Každý pátek od 17 hodin - tréninky i pro nečlenové
TJ - hala TJ Jiskra Litomyšl - klubovna    
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Neděle 3. září od 13.30 a 15.15 hodin- Litomyšl - TJ
Jablonné n.O (Starší + mladší žáci), sobota 9. září od
14.45 a 17.00 hodin - Litomyšl - FK Choceň (Starší +
ml. dorost) - Krajský Přebor, neděle 10. září od 17.00
hodin - Litomyšl - SK Holice (A - muži, Krajský pře-
bor), středa 13. září od 16.00 +17.15 hodin - Litomyšl
- TJ Lanškroun (Starší + mladší žáci), sobota 23. září
od 14.15 + 16.30 hodin - Litomyšl - SK Polička (Starší
+ mladší dorost, Krajský přebor), neděle 24. září od
16.30 hodin - Litomyšl - TJ Lanškroun (Muži „A“ Kraj-
ský Přebor), čtvrtek 28. září od 12.00 + 14.15 hodin -
Litomyšl - TJ Svitavy (Starší + mladší dorost, Krajský
přebor), od 16.30 hodin - Litomyšl - FKAS Pardubice

(Muži“A“ Krajský Přebor) - vždy Městský stadion Černá hora.
Sbor dobrovolných hasičů
Pátek 15. září až neděle 17. září vždy od 9.00 hodin -
Mistrovství ČR družstev SDH ČMS - Městský stadion.
Tenis
Sobota 16. září  od 8.00 hodin - 8. ročník tenisového
turnaje neregistrovaných hráčů ve čtyřhře - tenisové
kurty v Líbánkách.            Připravuje Zdeněk Kocman

Vítězství v Primator
Cupu v kulečníku 
obhájil Slovák Havier
Jubilejní desátý ročník mezinárodního turnaje senio-
rů v kulečníkové hře 9 ball Primátor Cup 2006 v Billard
centru v Lidovém domě vyhrál o uplynulém víkendu
slovenský hráč Roman Havier. Obhájil tak v silné kon-
kurenci 30 hráčů ze čtyř zemí loňské prvenství.
Nejlepší z litomyšlských hráčů Karel Bálský obsadil
celkově 10. místo. Ve velmi dobré formě se představi-
li maďarští reprezentanti, když Mozes Denes skončil
druhý (foto) a Laszlo Šmida třetí. Naopak zcela pro-
padla Ilona Žalmanová z Hradce Králové, která tento
týden reprezentuje Českou republiku na Mistrovství
Evropy. V Litomyšli skončila až devětadvacátá.
V soutěži národů, do které se započítal i první turnaj
na Slovensku, vyhráli Slováci před Maďary a Českou
republikou. Čtvrtí skončili Poláci. Výsledky turnaje
v Litomyšli najdete na www.bclit.org.   foto I. Hudeček

Nabídka zájmového kroužku 

„DĚTSKÝ AEROBIK“
Lucie Jandíková, aerobic club

„FiT - line“ Litomyšl
nabízí ve školním roce 

2006 - 2007 zájmový kroužek 
„DĚTSKÝ AEROBIK“

KDY: úterý 16.00 - 17.15 
dívky 6 - 11 let (1. - 5. třída)

čtvrtek 16.00 - 17.15 
dívky 11 - 16 let (6. - 9. třídy)

KDE: Tělocvična II. ZŠ v Litomyšli
CENA: 700,- Kč 

na celý školní rok
(začínáme od ŘÍJNA 2006, 
POZOR! kapacita kroužku 

omezena)

Další informace na telefonu: 
777 288 770 (odpoledne)

Sběrné suroviny Dagmar Grulichová - DARO
upozorňuje 
všechny své zákazníky, že sběrna bude přestěhována
do ulice T. G. Masaryka mezi areál Tramon a Orion Arenu.
Předpokládaný termín je od 1. 9. 2006. Provoz nebude přerušen.

Jiří Skřivan vítěz Českého 
skokového poháru 2006

Extraligová soutěž Český skokový pohár 2006
již má svého vítěze. Podruhé se jím v jeho pěti-
leté historii stal litomyšlský jezdec a zakladatel
této soutěže Jiří Skřivan. K cestě za celkovým
vítězstvím ho doprovázeli dva velmi úspěšní
koně české jezdecké scény: Labe James CAC Le-
asing – letos vítěz ČSOB Velké ceny Prahy, čtvr-
tý v ČSOB Velké ceně zámku Belcredi a Rytma
CAC Leasing vítězná
z ČSOB Velké ceny
Brna, třetí z ČSOB
Velké ceny Opavy
a pátá z ČSOB Velké
ceny Ostravy. 
Po jedenácti kolech
konaných ve vý-
znamných jezdec-
kých střediscích po
celé České republice
soutěž vyvrcholila
25.-27. srpna dva-
náctým kolem a finá-
lovou soutěží v Brně
- Líšni. Pořadatel,
Jezdecká společnost
Belcredi, připravila
třídenní závody k na-
prosté spokojenosti
jak jezdců, tak i návštěvníků. Osm soutěží bylo
velmi bohatě obsazeno jezdci z České i Sloven-
ské republiky a počet startujících přesáhl v jed-
né soutěži dokonce osmdesátku. Hlavní závod
se jel jako ČSOB Velká cena zámku Belcredi
a dával poslední možnost získat body do koneč-
ného žebříčku. Prvenství si v dvoukolové sou-
těži mezi 21 jezdci vybojoval Jaroslav Jindra
s MGT Dias (Equitana), Jiří Skřivan s Labe Ja-
mes CAC Leasing (Stáj Manon) obsadil 4. místo.

Jiřímu Skřivanovi se dařilo i s dalšími jeho koň-
mi. Tora 1 se ve dvou soutěžích do 130 cm u-
místila na 5 a 6. místě a Excalibur Wepol získal
v nedělní dvoukolové soutěži 130 + 140 cm po
bezchybném výsledku 2. místo. 

Samotná finálová soutěž Českého skokového
poháru 2006 proběhla s výměnou koní, podle

pravidel Mistrovství
světa. Finále pro
čtyři nejlepší jezdce
z celého seriálu se
musel vzdát kvůli ú-
časti na Jezdeckých
světových hrách v A-
achen Aleš Opatrný
(celkové 1. místo)
a Jaroslav Jindra (3.
místo), ten nemohl
startovat kvůli své-
mu koni. K Jiřímu
Skřivanovi - Labe
James CAC Leasing
(2. místo) a ing. Pet-
ru Eimovi – Casilius
(4. místo) tak po-
stoupili z dalších
míst David Fialka –

Carduci (Stáj Mustang Havířov) a Jan Štětina –
Coregio S (JS Schneider).
Jako jediný s žádným koněm na překážkách ne-
shodil Jiří Skřivan, i když byl penalizován za
jedno zastavení s koněm Jana Štětiny. S třemi
shozeními se na 2. místo nakonec probojoval
David Fialka před Ing. Petrem Eimem (Hřebčín
Tlumačov), čtvrté místo patřilo nejmladšímu ú-
častníkovi finále Janu Štětinovi.

-red-

Jiří Skřivan s Rytmou CAC Leasing míří v ČSOB Velké
ceně Brna za vítězstvím

Lilie Cup 2006
Tenisový klub TC Profistav Litomyšl srdečně zve vše-
chyn příznivce bílého sportu na 8. ročník tenisového
turnaje neregistrovaných hráčů ve čtyřhře, který se
koná 16. září na tenisových kurtech v Líbánkách. Pre-
zentace od 8.00 hodin. Zúčastnit se mohou všichi
hráči i hráčky bydlištěm v Litomyšli. Pro nejlepší
dvojice jsou opět připraveny věcné i tekuté ceny.
Občerstvení je zajištěno do pozdních hodin. Bližší
informace na telefonu: 605 890 400.

Nabízíme dlouhodobý pronájem 
prostorné garáže Na Řetízku.

(Areál řadových garáží za objektem 
líhně kuřat firmy MACH Litomyšl.)

Tel.: 602 844 946
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Moto Show na Primátorské hrázi
- kaskadéři, krásné dívky, silné stroje...

Součástí Mega Moto Show v sobotu 26. srpna na Primátor-
ské hrázi, která předznamenala letošní závod Orion Czech
- Trading Cup, pořádaný Orion Racing Teamem o den po-
zději v Horním Újezdu, bylo vystoupení skupiny filmo-
vých kaskadérů s názvem Stunts. Pro organizátory nebylo
snadné vytvořit optimální podmínky pro ukázku kaska-
dérského umění. Nakonec ale diváci viděli téměř všechno,
co odvážným mužům přináší slávu i peníze.
Muž politý benzinem projel na kapotě staré škodovky za-
pálenou stěnou, na svém motocyklu pak přeskočil třináct
lidí. Na silnici ke Strakovu se představili kaskadéři v dal-
ších efektních scénách. Jako jediní v republice dokáží
předvést číslo, kdy se jeden z trojice posadí na motorku,
spolujezdec a třetí ze skupiny na přední kolo a ve vysoké
rychlosti pak tito odvážlivci přenesou váhu na přední ko-
lo - kaskadér, který na něm sedí, takřka škrtá helmou
o zem. "Jezdec vzadu musí vyrovnávat těžiště. Jedna chy-
bička a mám zlomený vaz," konstatuje třiapadesátiletý
kaskadér Petr Hnětkovský, který se podílel na natáčení
filmu Jack Rozparovač s Johnym Deppem, Huntova válka
s Brucem Willisem a před časem též účinkoval ve filmech
Blade II. a xXx. Mimo zastupování herce v nebezpečných
akcích dostal dokonce i malou roli - ve filmu Dům dokto-

ra Olsona, který se
stane zombie a uku-
suje krysám hlavy. 
Dalšími členy skupiny
jsou Tereza Kavanová
a Pavel Korych. Pře-
stože se v Litomyšli
potýkali s poměrně
malým prostorem pro
ukázku svého umění,
než na jaký jsou zvy-
klí z letištních ploch,
bylo jejich vystoupe-
ní o to efektnější.
Odpolední program
narušovaly dešťové
přeháňky. Koho však
občasný déšť neza-
hnal domů, mohl ob-

divovat dívky v soutěži Miss motodívka 2006, motocykly
značky Harley Davidson, hudební produkce kapel Doga,
Škwor, Nevim a Ozzy Osbourne Revival a na závěr též oh-
ňostroj.           -red- Foto Marek Bartoníček a Ivan Hudeček

Muž politý benzinem projíždí na kapotě auta zapálenou stěnou. Mega Moto show moderoval také herec Roman Skamene.

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

Služby LSPP v srpnu
Pondělí – pátek 17.00 – 21.00 - nevýjezdová
LSPP složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře
RLP v prostorách cévní ambulance chirurgic-
kého ambulantního 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 chirur-
gického ambulantního traktu monobloku; 
tel. 461 655 519.
Neděle 8.00 - 17.00 – výjezdová LSPP složená
z praktického lékaře a zdravotní sestry LSPP
v prostorách svých ambulancí (Sanatio a.s. -
poliklinika Bří Šťastných 645 a ambulance
MUDr. M. Plaché).
Neděle 3. září - MUDr. Sláma – ordinace
MUDr. Řemínka Sanatio a.s.; tel. 461 614 634
Neděle 10. září - MUDr. Cacek – ordinace
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; 
tel. 461 614 425
Neděle 17. září - MUDr. Leichterová – Sanatio
a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 24. září - MUDr. Mareš – ordinace
MUDr. Večeři Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Čt 28. září - MUDr. Plachá – 9. května 810; 
tel. 461 615 415
Nedělní služby lékařů LSPP organizuje
MUDr. E. Leichterová.

Prodám kulečník Pool s mincovníkem a kompl. příslušenstvím, původní cena 39 100 Kč, český výrobce, kamen-
ná deska za 17 500 Kč. Tel.: 602 462 460. Prodám plechová sklopná garážová vrata, vel. 240/200 cm v ceně
750 Kč/kus. Vlastním 2x komplet. Tel.: 602 462 460. Prodám dřevěná kyvná okna a balkonové dveře s nadsvět-
líkem, starší. Vše v ceně za 400 Kč. Tel.: 602 462 460. Nabízím dovolenou pro šest osob - Rakousko, apartmá
2 ložnice vč. kuchyňského koutu (hotel bazén atd.). Tel.: 602 462 460.

Bezplatná inzerce

Inzerujte
v Lilii!
tel.: 465 424 448
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Triatlon Litomyšl 2006 - poprvé
pod dvě hodiny!

Již 12. ročník Litomyšlského triatlonu se konal dru-
hou srpnovou sobotu v Nedošíně. Na start se postavi-
lo celkem 55 závodníků. Ženy, družstva a nejmladší
mužská kategorie absolvovaly 600 m plavání, 25 km
jízdy na kole a 5 km běhu. Mužům pořadatelé naložili
dvojnásobné porce. V minulém ročníku změněná tra-
sa cyklistické části se osvědčila a tak se závodníci i le-

tos dostali až na hřeben mezi Makovem a Vidlatou Se-
čí. Celkovým vítězem na dlouhé trati se stal Michal Še-
bek časem 1:59:44, který tak jako první v historii Li-
tomyšlského triatlonu pokořil hranici dvou hodin.
Z výsledků: Kategorie M1 - muži 15 - 19 let: Kabrhel
Tomáš 1:10:35, Nepraš Vladimír 1:30:58. Kategorie M2
- muži 20 - 29 let: Šebek Michal 1:59:44, Münster Pa-
vel 2:01:03, Svoboda Tomáš 2:01:14, Trunec Michal
2:08:39, Doleček Josef 2:14:47, Doubek Miloš 2:17:30,
Mocek Tomáš  2:17:49, Havran Jiří   2:39:41, Sajner
David 2:40:41, Kopecký Martin 2:45:33, Vavřín Jan
2:55:55, Renza Martin 3:02:08, Seidl Přemysl 3:09:08,
Kicukis Radek 3:10:54. Kategorie M3 - muži 30 - 39
let: Glaser Václav 2:01:48, Fojt Robert 2:08:35, Hu-
rych Antonín 2:19:31, Šraut Bohumír 2:21:32, Rendl
Josef 2:21:46, Valdhans Lubomír 2:29:24, Meloun Pe-
tr 2:46:26, Šilar Radek 2:49:25. Kategorie M4 - muži
40 - 49 let: Uher Jiří 2:12:10, Nakládal Čestmír
2:12:45, Šlajs Tomáš 2:24:24, Tláskal Martin 2:30:53,
Trkal Jaroslav 2:32:23, Kopecký Jiří 2:36:00, Novotný
Jiří 2:38:10, Tomšů Petr 2:49:15, Klement Ladislav
3:21:01. Kategorie M5 - muži 50 - 59 let: Novotný
František 2:28:26, Bulant Jaromír 2:41:25, Kulich Jo-
sef 2:43:31, Fryauf Petr 2:47:31, Černý Milan 2:53:08.
Kategorie Z2 - ženy 20 - 29 let: Mikulecká Marcela
1:24:40, Klemantová Marta 1:59:08. Kategorie Z3 -
ženy 30 - 39 let: Schneiderová Bedřiška 1:15:07, Cou-
falová Majka 1:39:58. Družstva: Rautenkrancová, Vo-
leský, Rautenkranc 1:02:40, Voříšek, Kilb, Pešek
1:22:09, Voříšek, Šípek, Hanus 1:29:50.               -red-

Bohuslav Svatoš drží
v Evropě sedmou příčku
Více než patnáct set kilometrů daleko bojoval litomyšlský motokroso-
vý závodník Bohuslav Svatoš o body v seriálu Mistrovství Evropy IMBA.
V neděli 27. srpna v anglickém Cleoburgu dokázal v pořadí již čtvrtém
závodě svou rozvážnou jízdou ve třech rozjížďkách udržet celkovou
sedmou pozici.
Na náročné, rychlé trati obsadil postupně osmé, deváté a jedenácté
místo.  Avšak i v závěrečné jízdě nedopadl špatně. Vždyť jezdce na
šesté a deváté pozici dělilo pouhých 2,5 vteřiny. „Neriskoval jsem pád,
jel jsem především hlavou,“ komentuje svůj výkon Svatoš. „Nechtěl
jsem upadnout a zranit se. Netoužím po komplikacích, které v tako-
vém případě vždy nastanou. Navíc tak daleko od domova,“ dodává.
Právě tato obezřetnost stojí za jeho opatrnou jízdou. Na svůj nový
čtyřtaktní motocykl Honda si již dokonale zvykl. Pomalý start v po-
slední rozjížďce byl spíše výjimkou, Svatošovi změna rozhodně svědčí
a na startu již obvykle nezaváhá. „Těším se na závěrečný závod domá-
cího mistrovství 16. září v Kaplici. Závod se pro mne stane měřítkem,
do jaké míry byl přechod na nový motocykl krokem správným smě-
rem,“ říká motokrosař litomyšlského týmu Profistav.
Další závod Mistrovství Evropy IMBA se jede o nadcházejícím víkendu
v Holandsku, seriál zakončí podnik ve Švýcarsku. 

-ih- foto archív B. Svatoše

Bezplatná inzerce
Prodám byt 2+1, zděný, v os. vlastnictví v Litomyšli,
tel. 604 464 583. Prodám nové učebnice na učební
obor automechanik, tel. 608 706 201. Prodám star-
ší počítač + monitor PC Compaq PIII 600 MHz,RAM
512MB, HD 20GB,CD RW(vypalovačka), DVD ROM,
zvuková karta, síťová karta, monitor 17“ EIZO F56
WIN 98 SE. Cena 4000,- Kč. Tel. : 461 618 138 (večer).
Kdo můžete věnovat do sbírky starou panenku?
Sbírám malé i velké od nejstarších dob po součas-
nost. Předem děkuji - Jaromír Stratílek, Komenského
nám. 1047, Litomyšl. Nabízím válendu s úložným
prostorem světlé barvy, stáří 2 roky, nepoužívanou,
cena 1200,- Kč. Nutný vlastní odnos a odvoz. Tel.:
461 542 511. Prodám byt 3+ 1 v Litomyšli, v osobním
vlastnictví, cihlový. Tel.: 737 777 845. Prodám kom-
binovanou ledničku Gorenje, dosud v záruce, vhod-
ná pro menší rodinu - levně. Tel.: 603 903 788. Kou-
pím byt 1+1 (garsonku) v Litomyšli. Zděný, přízemí.
Tel.: 774 312 769. Koupím RD v Litomyšli (i k rekon-
strukci). Tel.: 774 312 769. Prodám levně dvojdílnou
skříň, rozkládací gauč světlé barvy, kamna na pevná
paliva, ohrádku pro malé dítě, 2 dřevěné poličky
(selská jizba), 2 ks dveře vnitřní 2/3 prosklené
80/197, dveře vnitřní plné 60/197, mahagonový ba-
rový (jídelní pult) d. 160,š. 60, kompletní kávový
servis (domažlická keramika), mušelínový přehoz na
manželské postele, nepoužité bílé damaškové povle-
čení a bílá bavlněná prostěradla, pěkné azchovalé
oblečení na muže střední postavy a středního věku.
Tel.: 461 615 240. Prodám velké keře oleandru.
Cena dohodou. Tel.: 461 618 043. Prodám sedací
soupravu - gauč + 2 křesla, velmi pěkná. Cena 1000
Kč. Tel.: 723 999 137. 
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V Decimuži vyhrál 
sparingpartner českého
reprezentanta v triatlonu

Petr Klicpera z Neratovic se stal vítězem 24. ročníku
závodu v triatlonu Decimuž 2006. S jednotlivými úse-
ky, které jsou desetinou klasického dlouhého triatlo-
nu, se v pátek 25. srpna vypořádal ze všech účastníků
nejlépe. 
„Triatlonu se věnuji pouze dva roky. Pomáhám jako
sparingpartner českému reprezentantovi v dlouhém
triatlonu Jaroslavu Bryndovi. Sám příliš nezávodím,“
svěřil se v cíli u litomyšlské plovárny sportovec, který
již léta pořádajícímu Domu sportu Stratílek dodává
sportovní vybavení. Vloni tu vyhrál kategorii nere-
gistrovaných, celkově skončil pátý. Letos si tedy vý-
razně polepšil. 
Po plavecké čtyřstovce se v čele závodu vytvořila
tříčlenná skupina, v níž byl vedle Klicpery také
favorizovaný Doleček. Na trojici se v běhu dotáhl
nakonec bronzový Lipenský. Jak v cíli prozradil,
v běžecké části vedoucí lesním komplexem Černá hora
si věřil, přestože po delším výpadku v tréninku se
začal připravovat teprve v červnu.        Foto I. Hudeček

Petr Klicpera na běžecké trati v areálu Černá hora.

Jedno z dalších nočních občerstvování. Během plavby
přicházelo každou půlhodinu.

David Čech po zdolání Kanálu La Manche oběma směry
- nesmírně unavený, ale šťastný. V pozadí otec Václav.

David Čech přeplaval La Manche
oběma směry! Náš redaktor byl při tom...

takřka dvě hodiny téměř na místě. Přitom jsem už
viděl světla majáku na okraji doverského přístavu.
V závěru jsem se navíc musel vypořádat se zrád-
ným proudem, který mě táhnul jižním směrem od
Shakespearovy pláže,“ vzpomíná na těžké chvíle
plavby David Čech. 
O den dříve se o stejný výkon, avšak s jinou asoci-
ací a lodivodem, pokusila Yvetta Hlaváčová. Při
zpáteční cestě však svůj pokus vzdala. „Po jejím
vynikajícím čase 7:25 hodin a útoku na absolutní
světový rekord jsem věděl, že nemůže Kanál obě-
ma směry přeplavat. Jedna cesta v takovém tempu
ji stála mnoho sil,“ soudí Čech, který si naopak sí-
ly rozvrhl podstatně lépe. 
V sobotu se do vln slavné úžiny ponořil další br-
něnský plavec Petr Mihola, který Kanál přeplaval
za 16 hodin a 14 minut.
David Čech se na Kanál vrátí v příštím roce, kdy by
měl při pokusu pomáhat svému kamarádovi.
Teprve osmnáctiletý Filip Pytel z Ceských Budějovic
se o přeplavání La Manche jedním směrem pokusí
u stejné asociace a se stejným lodivodem jako
David. Text a foto Ivan Hudeček

Dvacetiletý opavský plavec David Čech přeplaval
jako šestnáctý člověk světa, první z Čechů a jako
vůbec první obyvatel vnitrozemského evropského
státu Kanál La Manche oběma směry. Z neděle 6.
srpna na pondělí 7. srpna uplaval celkem 84 kilo-
metrů ve skvělém čase 19 hodin a 54 minut. 
Po úspěšném pokusu se až na silnou bolest v ra-
menou cítil dobře. S přispěním svého otce Václava
Čecha a pod celoročním dohledem trenéra Univer-
zity Brno Jiřího Povolného dokázal zúročit nároč-
nou přípravu. Na jeho konečném triumfu měli ale
svůj podíl také lodivodi bratři Reg a Ray Brickello-
vi, zkušený trenér určený pro samotnou přeplavbu
Zoltán Makai, který úžinu překonal jako první Slo-
vák v roce 2002, a nakonec i doprovodný tým.
Francouzských břehů dosáhl plavec po 9 hodinách
a 4 minutách. Zlepšil tak o 41 minut svůj předloň-
ský čas, kdy plaval přes slavnou úžinu jedním smě-
rem. Snad nejtěžší chvíle zažíval statečný plavec
při zpáteční cestě. Plných osm hodin plaval v ab-
solutní tmě, když mu cestu osvětlovala pouze do-
provodná loď. „Nejhorší to bylo při odlivu, kdy
jsem zhruba 11 kilometrů od anglických břehů stál


